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1. 	GRUPO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA 

1.1 SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA 

1.1.1 OBJETIVO 

Antes do início da obra a CONTRATADA, obrigatoriamente terá de contratar o SEGURO DE RISCO 
DE ENGENHARIA do valor da obra de modo a garantir o ressarcimento a pessoas físicas e jurídicas 
quanto a possíveis danos que possam ser causados por obras ou equipamentos. 

Este SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deverá ser segurado por empresa seguradora 
especializada nesta modalidade de seguro. É necessário, para atendimento legal, apresentar a anotação 
de responsabilidade técnica dos trabalhos. 

Os custos são considerados incluídos na composição ofertada pela CONTRATADA. 

1.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Com vista à execução da "Vistoria Cautelar" recomenda-se utilizar uma Ficha de Registro, que é um 
impresso padronizado de obtenção de informações necessárias e pertinentes, a qual deverá ser 
preenchida conforme instruções abaixo. 

1.1.2.1 LOCALIZAÇÃO 

Informar no documento técnico o número do lote, número da quadra, nome da rua, número e bairro 
onde se situa o imóvel a ser vistoriado. Indicar o tipo de zoneamento conforme a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. 

1.1.2.2 INFRAESTRUTUFtA URBANA 

Identificar o pavimento da via e seu tipo. Registrar os equipamentos e serviços públicos constantes da 
via local, tais como rede de abastecimento de água, rede de esgoto, energia elétrica, telefonia e 
transporte coletivo. 

1.1.2.3 DESCRIÇÃO DO LOTE/TERRENO 

Anotar, na descrição, a área total do lote ou terreno, formato da área, relevo topográfico, 
Confrontações laterais, de fundos e largura da frente para a via pública. 

1.1.2.4 TIPO DE EDIFICAÇÃO 

Explicitar se o imóvel é residencial, comercial, industrial ou institucional. Registrar, também, se é 
casa, edifício de apartamentos, edifícios de escritórios, galpão e também as benfeitorias de apoio como: 
barracões, ediculas, garagens, anexos e cobertos. 

1.1.2.5 POSTURAS MUNICIPAIS 

O vistoriador será orientado para levantar a real situação do imóvel em relação às posturas 
municipais. 

1.1.2.6 DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 

Elaborar "croquis" expedito da planta da edificação e benfeitorias se houver, contendo os cômodon. 
suas identificações. 	 (0 r c  e 

1.1.2.7 DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS 	 ' 5,7G e  
c) 	_., 

Descrever os tipos de telhados, forros, revestimentos, pinturas, pisos e atual estado de conservaçao 
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dos mesMos para cada tipo de cômodo. 

1.1.2.8 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS 

Descrever o atual estado de conservação destas instalações com observações eventuais quanto a 
mofos, umidades, vazamentos, desplacamentos, pontas de condutos elétricos desprotegidos, ligações 
provisórias de risco, sinais de curto-circuito, etc. 

1.1.2.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Registrar, fotograficamente, todas as ocorrências notáveis, como fissuras, trincas, rachaduras, 
umidades, vazamentos, centrando as imagens nestes focos com boa iluminação e nitidez. Quando 
necessário, à imagem, referências em termos de objetos ou números de identificação, para melhor 
análise e referência de proporção. Pode-se observar no Anexo II o modelo de relatório a ser 
apresentado. 

1.1.2.10 APRESENTAÇÃO FINAL 

Paginar 2 (duas) fotos em cada folha, sempre na posição horizontal, e apresentar os descritivos 
pertinentes, sobre a parte de cima das fotos. 

Fotografar a placa da obra, trecho e fachada do imóvel. A colocação de data nas fotos é importante para 
que a vistoria não perca seus efeitos legais. 

O documento deverá conter as assinaturas do engenheiro vistoriador e respectivo número de registro no 
CREA. O proprietário ou inquilino também assinará a vistoria concordando com o trabalho efetuado. 

Na situação de não ser permitido a vistoria ou recusa de sua assinatura, o vistoriador deve proceder na 
ficha de vistoria, breve informação devidamente assinada, acompanhada também, da assinatura de duas 
testemunhas com registro de identidade. 

1.1.3 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Este serviço não será medido. 

Os custos são considerados incluídos na composição ofertada pela CONTRATADA. 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1 TAPUME DE OBRAS 

	

1.2.1.1. 	OBJETIVO 

Os tapumes são dispositivos empregados com objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo o 
acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança. 

	

1.2.1.2. 	APLICAÇÃO 

O tapume será fixo e terá suas peças de sustentação enterradas 50 cm a cada 3,30 m. Para evitar o 
tombamento por ações do vento choques acidentais ou vandalismo em alguns pontos o tapume deverá 
ser escorado pelo lado interno. 

1.2.1.3. 	ESPECIFICAÇÕES 

As peças de madeira devem ser de madeira de lei nas dimensões indicadas no projeto; 
As chapas de compensado serão plastificadas terão a espessura de 10 mm; 
A pintura será em duas demãos com tinta à base de PVA, intema e externamente; 
A cor da tinta será indicada pela fiscalização. 
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1.2.2 PLACA DE OBRA 

A placa de identificação da CONTRATADA deverá ser executada de acordo com as exigências da 
Resolução CREA n°407/96 — Regula o tipo e uso de placas de identificação do exercício profissional em 
boras e serviços de Engenharia e Arquitetura, bem com a municipalidade local. 

A placa deverá ter as dimensões de 3,00 x 6,00 e ser pintada e galvanizada. 

Se danificações ocorrerem na placa esta deverá ser restaurada pela CONTRATADA. 

A placa deverá ser removida em um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a conclusão da obra ou a 
critério da Fiscalização. 

1.2.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os tapumes serão medidos por m2  executado e placa por unidade, onde se inclui todas as fases de 
execução e todos os materiais. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluída a mobilização de 
equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários à sua 
execução. 

1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/CANTEIRO DE SERVIÇOS 

1.3.1 OBJETIVO 

O canteiro de serviços, para efeito deste Caderno de Encargos, compreende todas as instalações 
provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir condições 
adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou 
indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução 
e identificação. 

1.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO que aprovará ou não 
as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente 
o local das obras informando-se das condições existentes. 

A CONTRATADA deverá apresentar disposição física do canteiro de serviços e submetê-lo à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo máximo de dois dias, após a data de emissão da 
ordem de serviço. 

1.3.3 INSTALAÇÕES 

O canteiro deverá conter todas as instalações necessárias ao seu funcionamento, de acordo com as 
prescrições contidas nas "Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho", tais 
como: 

Escritório da CONTRATADA ou Construtora; 
Escritório da GERENCIADORA/FISCALIZAÇÃO 

Escritório das INSTALADORAS 

Vestiário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso do pessoal de obra; 

Depósito e ferramentaria para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos; 
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Refeitório de acordo com o efetivo da obra; 

Instalações sanitárias compatíveis com o efetivo da obra; 

Tapumes e portões limitando a área de construção; 

Abertura de eventuais caminhos de serviço e acessos provisórios; 

Ligações provisórias e respectivas instalações de água, esgoto, telefone, luz e energia. 

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, segundo modelo padrão da CODEMIG, 
projeto executivo completo, edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de 
segurança, projeto de sinalização, controle meteorológico, anotação de responsabilidade técnica 
(ART), inscrição no INSS, alvará de instalação, caderno de encargos, caderno de padrões. 

Também ficarão à disposição cadastros de instalações das concessionárias de energia, serviços de 
água e esgotos, telefonia e infovias, a exemplo da CEMIG, COPASA, DMAEs, SAAEs, TELEMAR. 
Outros cadastros a considerar como os da CBTU, interferências de trânsito da cidade tais como 
semáforos e sinalizações, redes de tele- processamento e eventuais licenciamentos das Secretarias 
Municipais do Meio Ambiente e Saneamento Urbano. 

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, por se tratarem 
de fontes de consultas diárias, objetivando qualidade, segurança e regularidade fiscal da obra. 

Determinados documentos constantes desta relação devem ser fixados em painel próprio, como: a 
planta geral da obra, cronograma, controle meteorológico, alvará de instalação, Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), inscrição no INSS e licenciamentos eventuais. 

Compete à CONTRATADA manter o Diário da Obra no escritório da FISCALIZAÇÃO, registrando no 
mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, número de operários, ocorrências, com os detalhes 
necessários ao entendimento da FISCALIZAÇÃO, que aprovará ou retificará as anotações efetuadas 
pela CONTRATADA. A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para 
encerramento de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, 
a FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente 
para este fim. 

Os termos de abertura e encerramento do Diário de Obras serão formalizados na primeira e 
última página deste documento, além do texto principal, mencionando-se o número e data do edital, 
contrato e ordem de serviço inicial. 

Os padrões e ligaçõeS provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo a 
atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das 
concessionárias. Para a instalação do padrão provisório de energia, seguir a metodologia de 
execução para padrões, referidos no Grupo "Instalações elétricas, telefônicas e PDA". 

Quando da impossibilidade de ligação de esgoto à rede pública, deverá ser executada uma fossa 
séptica atendendo, conforme padronizado, às observações contidas em norma específica tanto em 
relação aos materiais a serem utilizados quanto à correta técnica operatória. O sumidouro será 
dimensionado em função da capacidade de absorção do solo. Observada a redução de capacidade 
de absorção do sumidouro, nova unidade deverá ser construída, para recuperação da capacidade 
perdida. Os sumidouros não devem atingir o lençol freático, sendo sua capacidade mínima, a 
mesma da fossa séptica contribuinte. Em relação ao sumidouro ou tanque absorvente e o tanque 
séptico, estes deverão ser limpos e aterrados no final da obra. 

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e 
suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e 
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segurança aos trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas no "Ad". 170, Seções 
1 a XIV, da Lei 6.514/77 que altera o Grupo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como as 
suas respectivas "Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho". 

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente 
estado de limpeza, higiene e conservação. 

A critério da CONTRATADA, com a anuência da FISCALIZAÇÃO, os escritórios de obra (fiscalização 
e empreiteira), podem ser substituídos por "containers", e mesmo até, quando a situação assim o 
recomendar, poderá ser alugado um imóvel próximo à obra, visando melhor abrigar a estrutura. 
Nestas situações, não haverá acréscimo de nenhum ônus a CODEMIG, e toda as registrando 
exigências referenciadas pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho deverão ser 
respeitadas e atendidas. 

A escolha do tipo de escritório de obra, barracão, vestiário, instalações sanitárias, refeitório, 
depósito e ferramentaria a ser utilizados, será realizada mediante a consulta ao Quadro 1 em anexo, 
função do valor da obra e/ou do seu efetivo médio de funcionários, de acordo com a CODEMIG. 
Quando estes dados não forem conhecidos, será escolhida uma obra, com características bastante 
similares, da qual se conheça o valor e/ou o efetivo. Com  estas informações, será realizada a escolha, 
mediante consulta ao Quadro 1. 

COMPARTIMENTO TIPO PORTE EFETIVO VALOR 

Escritório da 	Fiscalização / 
Gerenciadora 

I 

Pequen até 30 até R$ 250.000,00 
Escritório da Construtora I 

Escritório das Instaladoras 
o 

 I 

Vestiário de Pessoal I 

Depósito de Ferramentas e 
Almoxarifiado 

I 

Instalações sanitárias I 

Escritório da 	Fiscalização / 
Gerenciadora 

I 

Média 30 a 60 R$250.000,00 até 
R$1.000.000,00 

---:Ci 

Escritório da Construtora I 

Escritório das Instaladoras I 

Vestiário de Pessoal II 

Depósito de Ferramentas II 

Instalações sanitárias II 
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Refeitório I 

Escritório da Fiscalização II 

Grande 60 R$ 1.000.000,00 

Escritório da Construtora II 

Escritório das Instaladoras II 

Vestiário de Pessoal III 

Depósito de Ferramentas III 

Instalações sanitárias III 

Refeitório II 



ICCODEMIG 

ILF 
CONCREMAT 

CADERNO DE ENCARGOS 

MULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

H° 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

9 

o 

e 
T 	 

w  
19 
	

ICC 
	

IW 

	 

is  

o 
*Sn 

Finura 1- Escritório da Fiscalização Tipo I 

ECO 50 

:CO 110 o .10 110 10 

o 

O 

o 

® ® L 

®01 

o 

Li 

e 

o 
4M- 

Fiu ora 2 — Escritório da Fisco lizacã o Tipo II 



kusge 

e  
Mesa ccm ggiunafist 

a o coo 
  M./192.9r.41. 

ICCODEM11 

CONCREMAT 
enarnharfa 

CADERNO DE ENCARGOS N. 	778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG FOLHA 
10 

TITULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

19 
	

ICO 	110 	110 	110 	100 	13 

fi 2 

CD 
o  

tssmusli. 
Waseros. 

elgedn 

e 	 .+.13L 

+AIA 

Finura 3- Escritório da atudgiteao 

1" 	 50 

to 110 	10 	.10 	..D Í 110 

e 
® 

o 
*SOL 

*Ia 

Finura 4 - Escritório da anoreitelarino 11 



REV. 
o CADERNO DE ENCARGOS N° 	778006-20-PE-050-CG-0001 

FOLHA 
11 CP. TITULO: 

CONCREMAT 
trincharia 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

CADERNO DE ENCARGOS 

1W 	1W 	1W 	11C 	1W 	110 

g 

e 

Finura 5 — Vestiário Tipo I 

Figura 6 - Vestiário Tipo fi 

TI 

, r 

à. 

.\ 
1 
1 

TI .. 
4 	1 ívç;1 

--1 

e 

: 

à 
1 

I i rzzj 
: 

• : 1 

t. 

_ 
I  I 
IPCSIED 

LOgrat 

53LQ 

emalo 

le 	  = 
1 	(F.) tt: 	'c  

E I  



iCODDEMI 
	

CADERNO DE ENCARGOS N° 	778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. 

Pfer 	"MULO: 

CONCREMAT 
ertgenhvb 

Finura 7 - Depósito e Ferramentaria fluo 1 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	 FOLHA 	

12 

CADERNO DE ENCARGOS 

  

 

ech 

8 

e 

o 

  

   

Finura 8 — Depósito e Ferramentaria Tino II 



CADERNO DE ENCARGOS N' 	778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. o  

ICCODEMI 	 

(ir MULO: 	 

CONCREMAT 
cri-ermas 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	FOLHA 
13 

CADERNO DE ENCARGOS 

Froura 9 - Depósitoe Ferramentaria TiDO III 



ICCODEMI 	 CADERNO DE ENCARGOS 
N. 
	778006-20-PE-050-CG-0001 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	FOLHA 

CADERNO DE ENCARGOS 

l 	 

(dr MULO: 

CONCREMAT 
engelhada 

REV. o  

14 

Finura 10- Depósito de materiais Ensacados 

44C 

o Ir IC 

O 

E 

110 

e 

RUSHO 

ista 

Finura 11- instatacão Sanitária Tipo 1 



icCODEML 	 1 

CONCREMAT 
engenharia 

CADERNO DE ENCARGOS N. 	778006-20-PE-050-CG-0001 	
REV. 

 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	 FOLHA 	
15 

TITULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

550 

110 9 10 o 110 110  

e, 

o 
2 	 

E 

R 

E 
lii  

a Pando 

Finura 12- Insta lacão Sanitária Tipo n 

110 'O 10 110 o 110 O 

1 15 	 
ff!  

c 

Fia ora 13- Instatacão Sanitária Tipo III 



Haura 15— Refeitório Titio Il 

1.3.4 MÓDULOS METÁLICOS 

1.3.4.1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

Atendendo a norma regulamentadora — NR 18 que estabelece diretrizes de ordem administrativa 
de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e 
sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho 
na Indústria da Construção, os compartimentos do canteiro na sua totalidade ou alguns módulos, 
poderão ser instalados em contêineres ou módulos metálicos. 
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A condição básica para a aceitação é a aprovação antecipada da fiscalização do layout integral das 
instalações. 

7,15  ?%\ 
! 

555 Nas Areas de Vivência os Canteiros de obras devem dispor de: 
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Escritório de obra/fiscalização; 

Instalações sanitárias; 

Vestiário; 

Alojamento; 

Local de refeições; 

Cozinha, quando houver preparo de refeições; 

Lavanderia ; 

Área de lazer; 

Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais 
trabalhadores. 

O cumprimento do disposto na alíneas "c", "f" e "g" é obrigatório nos casos onde houver trabalhadores 
alojados. 

Modelos e lay-outs de instalações em módulos metálicos: 
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Fniura 17 — Modelo de dormitóriomódulo meta rico 

1.3.5 LOCAÇÕES TOPOGRAFICAS 

A CONTRATADA caberá responsabilizar-se por toda e qualquer tipo de locação topográfica concernente 
às obras contratadas, abrangendo: demarcação do terreno e da obra (gabarito), alinhamentos, 
referências de nível, etc. 

A demarcação da obra se fará conforme planta de locação no terreno, utilizando-se tábuas e estacas e, 
marcações visíveis com pregos e tinta. 

Após marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA fará comunicação à 
FISCALIZAÇÃO, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

1.3.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O Canteiro e serviços afins serão medidos por unidade/mês. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluídos a mobilização de 
equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários à sua 
execução. 
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1.4 CONSULTORIAS, ENSAIOS E LICENÇAS. 

1.4.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo estabelecer condições gerais e 
diretrizes para execução dos serviços de Ensaios de solo, aço e concreto; Aprovação do corpo de 
bombeiros; Laudo NR-10 de Instalações Elétricas e Prova de carga das estacas. 

1.4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Os serviços deverão ser executados conforme a boa prática da engenharia, atendendo ao Projeto e 
Normas Técnicas e Legais aplicáveis, bem como as instruções da FISCALIZAÇÃO, e o a seguir descrito. 

1.4.2.1 ENSAIOS DE SOLO, AÇO E CONCRETO 

Na execução dos ensaios de solo, aço e concreto deverão ser obedecidas as prescrições das normas da 
ABNT e do DNIT bem como as instruções indicadas nos GRUPOS pertinentes. 

1.4.2.2 PROVA DE CARGA DAS FUNDAÇÕES 

1.4.2.2.1 FUNDAÇÕES DE SUPERFÍCIE 

1.4.2.2.1.1 OBJETIVO 

Determinar, por meios diretos, as características de deformação ou resistência do terreno. 

1.4.2.2.1.2 CONDIÇÕES GERAIS 

Obriga-se a CONTRATADA a realizar, pelo menos, duas provas de carga, em locais previamente 
designados pela FISCALIZAÇÃO. 

Para perfeita verificação do comportamento das fundações, poderão ser exigidas, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, novas provas de carga, responsabilizando-se ao CODEMIG pelo pagamento. 

Se os resultados não satisfizerem as condições pré-estabelecidas pelo CODEMIG as provas de cargas 
subsequentes que se fizerem necessárias para comprovação da taxa de trabalho após a correção das 
irregularidades, serão executadas às expensas da CONTRATADA. 

1.4.2.2.1.3 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

As provas de cargas deverão obedecer ao preconizado em norma específica, além do adiante 
especificado: 

Serão executadas diretamente no terreno de base das fundações; 

Serão efetuadas, de preferência, nos trechos mais desfavoráveis do terreno. 

1.4.2.2.1.4 INSTALAÇÕES E APARELHAGENS 

A cota da superfície de carga deverá ser sempre a mesma que a das bases da futura fundação. A placa 
para aplicação das cargas deverá ser rígida, ter uma área não inferior a 0,5 m (geralmente usa-se placa 
circular com diâmetro de 0,80 m), sendo colocada sobre o solo em seu estado natural, devidamente 
nivelado. 
O dispositivo de transmissão de carga a ser utilizado deverá ser um macaco hidráulico, munido de 
bomba e manômetro devidamente aferidos, reagindo contra uma carga de reação (caixão carregado,---,z  

Er e viga de reação, etc.). 

n  



CODEMIG 

Obe 
CONCREMAT 
',ninharia 

CADERNO DE ENCARGOS 

TITULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

N° 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

20 

Os recalques serão medidos por extensômetros sensíveis a 0,01 mm, colocados em dois pontos 
diametralmente opostos da placa, que deverão estar livres da influência dos movimentos da placa e 
do caixão de reação, devendo seus apoios estar posicionados a uma distância igual a pelo menos 
1,5 vezes o diâmetro da placa, medida a partir do centro e nunca inferior a 1,50 m. 

1.4.2.2.1.5 EXECUÇÃO 

O carregamento será efetuado em estágios sucessivos, com aplicação de incrementos de tensão 
correspondente a 2 da taxa de trabalho provável do solo. 

Em cada estágio da carga, a tensão será mantida constante, procedendo-se a leitura das deformações, 
imediatamente após a aplicação dessa carga e quando decorridos 1, 
2,4, 8, 15, 30 e 60 minutos. 

O estágio é encerrado quando se obtém um acréscimo de deformação, de uma leitura para a seguinte, 
inferior a 5% da deformação ocorrida no estágio. 

Caso não ocorra a ruptura do solo, a prova de carga será conduzida até que se observe um recalque 
total de 25 mm (considerado pelo CODEMIG, como excessivo) ou que se atinja uma carga equivalente 
ao dobro da taxa de trabalho provável no solo. 

Desde que não ocorra a ruptura, a carga máxima alcançada no ensaio deverá ser mantida pelo menos 
durante 12 horas. 

Em seguida, deve-se fazer o descarregamento em estágios sucessivos, não superiores a 25% da carga 
total, lendo-se os recalques de maneira idêntica ao carregamento. 

1.4.2.2.1.6 RESULTADOS 

Como resultados do ensaio, deverá ser apresentada uma curva pressão x deformação, onde serão 
anotados os tempos iniciais e finais de cada estágio. 

Em anexo a curva dos resultados serão fornecidas, ainda, as seguintes informações: 

Dia e hora do inicio e fim da prova; 

Situação do local da prova no terreno e cota da superfície carregada em relação a um RN bem 
determinado (preferencialmente o adotado no levantamento topográfico).  

Referência aos dispositivos de carga e medida; 

Ocorrências excepcionais durante a carga. 

A CONTRATADA deverá, de imediato, enviar o resultado da prova de carga ao CODEMIG, em duas 
vias. Somente após esta apresentação a FISCALIZAÇÃO autorizará a execução das fundações. 

1.4.2.2.1.6.1 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A carga admissivel das fundações superficiais, baseada na prova de carga, será determinada 
dentro do seguinte critério: 

Ruptura do solo - Caso ocorra a ruptura do solo, será considerada como taxa de trabalho do terreno, a 
metade do valor da tensão que provocou a ruptura; 

Sensibilidade da estrutura - Caso não ocorra a ruptura do solo, a carga admissivel será adotada admitindo- 
se a metade da carga que conduz a um recalque de 25 mm; 	

/ c' 	lst5"-FN  
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Caso não ocorra ruptura do solo, nem se atinja o recalque compatível com a sensibilidade da estrutura 
(fixado em 25 mm no elemento isolado), adotar-se-á como pressão admissivel, a pressão adotada em 
projeto. 

1.4.2.2.1.6.2 PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Caso as provas de cargas não obtenham resultados satisfatórios, caberá a CONTRATADA, as suas 
expensas, adotar todas as providências necessárias para a viabilidade das fundações, tais como: novas 
provas de cargas, redimensionamento das fundações e elementos intermediários, reforço das 
fundações, modificações das cotas de assentamento, controle de recalques, etc. 

Quaisquer das providências mencionadas deverão ser previamente submetidas à apreciação e 
autenticação do CODEMIG. 

1.4.2.2 PROVAS DE CARGA NO CASO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

1.4.2.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em se tratando de fundações profundas à base de estacas, obriga-se a CONTRATADA a realizar, pelo 
menos duas provas de carga, em locais previamente designados pela FISCALIZAÇÃO, sobre estacas 
de blocos distintos. Para a perfeita verificação do comportamento das fundações, serão exigidas, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, novas provas de carga, responsabilizando-se o CODEMIG pelo pagamento 
das mesmas. Se as provas de carga não satisfizerem as condições pré-estabelecidas pelo CODEMIG, 
as provas de cargas que se fizerem necessárias para comprovação da carga admissivel serão 
realizadas às expensas da CONTRATADA. 

As provas de carga deverão obedecer a NBR-12131 — "Estacas — Prova de carga estática" além do 
adiante especificado. Serão efetuadas, de preferência, nas estacas que estiverem com maior carga, em 
relação a sua capacidade e, no caso de estacas carregadas de ponta, nos trechos mais desfavoráveis, 
quanto à resistência do terreno. 

1.4.2.2.2 INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO 

Serão adotados processos que garantam aplicação axial da carga e que evitem choques ou 
trepidações durante a realização das provas. 

Será aconselhável a utilização dos macacos hidráulicos, munidos de bomba e manômetros, 
devidamente aferidos, opondo-se a uma carga de reação estável — caixa carregada, ancoragem, etc. — 
sendo vantajoso prever-se, para maior garantia de axiabilidade, uma rótula na cabeça do macaco ou 
da estaca. 

Os recalques do topo da estaca serão medidos, simultaneamente, em dois extensõmetro sensíveis ao 
centésimo de milímetro, colocados em 	posição diametralmente opostas em relação a seção 
transversal da estaca. 

Os dispositivos de referência para as medidas de recalques deverão estar ao abrigo de intempéries e 
suficientemente afastados para não serem influenciados pelo movimento das estacas, dos terrenos 
circunvizinhos, do caixão, da ancoragem, etc. 

Os apoios dos dispositivos referidos no item anterior deverão situar-se a uma distância igual a,..pelo 
menos, 05 (cinco) vezes o diâmetro das estacas e nunca inferior a 150 cm. 	 (çj E  
1.4.2.2.3 EXECUÇÃO 	 . 9111 1  

O 

No caso de estacas moldadas no solo, a prova de carga só deverá ser realizada após um tempo mihirriii 
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de cura de 15 dias, exceto, se usado cimento de alta resistência inicial ou aditivos aceleradores. 
Contudo, o uso do cimento de resistência inicial e de aditivos aceleradores, ficará condicionado à prévia 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser moldado um bloco de concreto armado na cabeça da estaca, com armadura 
devidamente dimensionada. Antes do processo de moldagem do bloco, a cabeça da estaca deverá ser 
convenientemente preparada. É importante que a estaca fique perfeitamente centrada no bloco. 

O carregamento da estaca deverá ser feito em estágios sucessivos não superiores a 
20% da Carga de trabalho provável ou fixada para a estaca. 

Em cada estágio da carga, os deslocamentos deverão ser unidos imediatamente após a aplicação da 
carga correspondente, efetuando-se leituras, quando decorridos os seguintes tipos a partir da 
aplicação da carga 1, 2, 4, 8, 15, 30 e 60 minutos, até a estabilização dos deslocamentos. A 
estabilização poderá ser admitida quando a diferença entre duas leituras sucessivas corresponder 
a um máximo de 5% do deslocamento havido no estágio. 

intervalo de tempo entre estágios deverá ser no mínimo de 30 minutos. 

ensaio, caso não seja levado até a ruptura, será continuado até se observar um deslocamento 
(medido no topo da estaca), compatível com a sensibilidade da estrutura (fixado pelo CODEMIG em 15 
mm) ou até 1,5 vezes a carga de trabalho prevista para a estaca. 

Em quaisquer dos casos, não sendo atingida a ruptura, a carga máxima de ensaio deverá ser mantida 
durante 12 horas, pelo menos, após a estabilização dos deslocamentos. 

A descarga, sempre que possível, será efetuada por estágios sucessivos não superiores a 25% da 
carga total atingida no ensaio. Cada estágio deverá ser mantido até a estabilização das deformações. 

intervalo de tempo entre intervalos de descarga não poderá ser inferior a 15 minutos. 

1.4.2.2.4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das provas de carga serão apresentados graficamente, através de uma curva carga-
recalque, onde figurem as observações efetuadas no inicio e no fim de cada estágio, com indicação 
também, dos tempos decorridos. 

Anexo ao gráfico, serão fornecidos os seguintes elementos: 

Localização da estaca no terreno, arrasamento, altura do bloco, volume (para estacas moldadas no local) e 
indicação dos furos de sondagem; 

Características e dados gerais da estaca testada: tipo, dimensões, cota de arrasamento, volume da estaca 
e da base (para estacas moldadas no solo), armação (se for o caso), tensão do concreto, data da 
cravação, data da moldagem, altura do bloco, etc.; 

Dados da cravação: tipos de bate-estacas e do martelo, peso do martelo, altura e tipo da queda ou energia 
de cravação, nega em cada série de golpes por minuto, etc.; 

Descrição sucinta dos dispositivos de carga, de medida e aferição dos manômetros; 

Ocorrências excepcionais verificadas durante a prova; perturbações dos dispositivos de carga e 
medida; modificações na superfície do terreno contíguo à estaca; alterações eventuais nos pontos fixos de 
referência, etc.; 

Diagrama — número de golpes (n) x penetração (e) — obtido na cravação das estacas relacionadas para as 
provas de carga; 

Nega do último golpe, obtida pela expressão e/10, sendo "e" a penetração alcançada com os últimos 10 

C---  	e 
C )  545„; 
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golpes de cravação; 

Confirmação da viabilidade do comprimento alcançado pelas estacas, mediante cálculo com o 
emprego de fórmulas próprias a cada tipo de solo (deverá ser apresentado o demonstrativo de cálculo); 

Dia e hora do inicio e fim da prova; 

Representação das características do terreno de acordo com a sondagem mais próxima. 

A CONTRATADA deverá, de imediato, enviar o resultado da prova de carga ao CODEMIG- MG, em 
duas vias. Somente esta apresentação e aprovação dos resultados a FISCALIZAÇÃO autorizará a 
concretagem dos blocos de coroamento. 

1.4.2.2.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A carga admissivel da estaca, baseada na prova de carga, será determinada dentro do seguinte critério: 

Ruptura do solo — caso ocorra a ruptura do solo, será considerada como taxa admissivel da estaca, a 
metade do valor da tensão que provocou a ruptura do solo; 

Sensibilidade da estrutura — caso não ocorra a ruptura do solo, a carga admissivel da estaca será 
adotada admitindo-se 1/1,5 da carga que conduz a um recalque compatível com a sensibilidade da 
estrutura projetada (fixado pelo CODEMIG em 15 mm); 

Caso não ocorra ruptura do solo, nem se atinja o recalque compatível com a sensibilidade da estrutura 
(fixado em 15 mm), adotar-se-á como carga admissivel da estaca, a carga adotada em projeto. 

1.4.2.2.6 PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Caso as provas de cargas não obtenham resultados satisfatórios,caberá a CONTRATADA, 
as suas expensas, adotar todas as providências necessárias para a viabilidade das fundações, tais 
como: novas provas de cargas, redimensionamento das fundações e elementos intermediários, reforço 
das fundações, modificações das cotas de assentamento (recravação), controle de recalques, etc.. 

Quaisquer das providências mencionadas deverão ser previamente submetidas à apreciação e 
autenticação do CODEMIG. 

1.4.2.2.7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As provas de carga serão medidas por unidade de prova realizada. 

O pagamento será por un (unidade) conforme a medição referida no item anterior, aos preços unitários 
contratuais. 

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação, todas as manobras necessárias 
à operação dos equipamentos inclusive mobilização e transporte, bem como toda a mão de obra, 
encargos e outras despesas inerentes à execução dos serviços. 

2. 	GRUPO 02- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 DEMOLIÇÕES COM EXPLOSIVOS 

É obrigatória a observação e atendimento a Lei estadual abaixo relacionada e também a NR 18, em 
especial os itens e subitens arrolados a seguir: 

LEI 7302 de 21 de julho de 1978, Grupo II, art 4°, FEAM, Governo do Estado de Minas Gerais: dispõe 
sobre o horário para uso de explosivos para demolições de 7 às 12 horas. 
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NR 18- Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
(118.000-2) 

18.6. Escavações, fundações e desmonte de rochas. 

18.6.3. Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico 
legalmente habilitado. (118.141-6 /14) 

18.6.17. Na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um blaster, 
responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo, 
detonação e retirada das que não explodiram, destinação adequada das sobras de explosivos e pelos 
dispositivos elétricos necessários às detonações (118.156-4 /14) 

18.6.18. A área de fogo deve ser protegida contra projeção de partículas, quando expuser a risco 
trabalhadores e terceiros. (118.157-2 /14) 

Nas detonações é obrigatória a existência de alarme sonoro. (118.158-0 /14) 

2.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na ocasião do "check list" o CODEMIG irá definir: 

As situações em que se fizer necessário, o transporte em carrinho de mão e carga manual. Estes 
serviços só serão executados quando não for possível a utilização e/ou o acesso de máquinas e 
equipamentos pesados; 

A utilização ou não de caçambas, cujo quantitativo será medido separadamente, porém, utilizando o 
mesmo critério dos caminhões. Quando o transporte for efetuado em carrinho de mão e 
posteriormente em caçambas, não será considerada a carga manual; 

As situações em que o transporte será executado em carrinho de mão, nas quais, já está 
incluída a operação de carga, devendo este volume ser coincidente com o volume a ser 
transportado, seja em caminhão ou caçamba; 

Utilização de cargas manuais ou mecânicas, cujo levantamento do quantitativo será efetuado 
utilizando-se o mesmo critério do transporte, devendo seus valores serem coincidentes. 

Material proveniente de demolição não poderá em hipótese alguma ser carregado em 
caçambas ou caminhão, juntamente com outros materiais provenientes de escavações, 
desmatamento, etc. 

2.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A demolição dos vestiário e sa mureta do campo de futebol serão medidos por m2  ; a demolição dos 
arrimos por m3  e o transporte/remoção do material demolido será por unidade de caçamba de 5m3. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluídos a mobilização de 
equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários à sua 
execução. 
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3. 	GRUPO 03 - TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO DE TALUDES 

3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA 

3.1.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo estabelecer condições gerais e 
diretrizes para os serviços de terraplenagem, bem como as conseqüentes interações em meio urbano. 

3.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.1.2.1 GENERALIDADES 

Os trabalhos relativos à implantação geral da obra, deverão ser precedidos pela limpeza do terreno, isto 
é, pela execução dos serviços de roçada e capina, remoção de terra ou entulho depositado, remoção ou 
transplante de árvores , plantas ornamentais e outros. 

Os serviços de desmatamento destocamento e limpeza objetivam a remoção das obstruções naturais ou 
artificiais, tais como árvores, arbustos, tocos, gramíneas, raízes, entulhos, matacões, estruturas e outras, 
das áreas destinadas à implantação das vias e naquelas correspondentes aos empréstimos. 

3.1.2.2 EQUIPAMENTO 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementada com o emprego de ferramentas manuais. O equipamento 
será escolhido e dimensionado tendo em vista a densidade e tipo de vegetação local, bem como os 
prazos exigidos para a execução da obra. 

Poderão ser usados tratores com lâmina, escarificador e outros implementos apropriados; 
motoniveladoras e pás carregadeiras com caçambas e implementos especiais para carga de entulhos 
oriundos do desmatamento. 

3.1.2.3 EXECUÇÃO 

Após o recebimento da Nota de Serviço, a Contratada dará início às operações de desmatamento, 
destocamento e limpeza, dentro das faixas de serviço das vias e dos limites das áreas estabelecidas 
para o empréstimo. 

O destocamento e limpeza compreendem as operações de remoção total dos tocos e raízes, de 
escavação e remoção da camada de solo orgânico, na profundidade indicada pela Fiscalização e dos 
matacões encontrados nessa profundidade. 

O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza, será removido para botafora, ou 
estocado. A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da Fiscalização, não 
sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências do corpo da obra, nem a sua deposição nos 
locais de aterros. É proibido proceder a queima do material em referência. 

No caso da jazida de empréstimos, o material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza 
deverá ser estocado em local determinado pela Fiscalização ou constante do projeto, podendo 
eventualmente ser retransportado para as áreas de onde for retirado o material de empréstimo, após seu 
conveniente acabamento e acerto. 

\ 	\139  
(3..DEIg`  

Os locais de bota-fora dos materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza, salvo no 
caso de reutilização, serão indicados no projeto e/ou no documento de licenciamento emitido pela 
Prefeitura Municipal ou outro local, a critério da Fiscalização. No primeiro caso, antes de ser feito o bota- 

Nas áreas destinadas a cortes, a camada correspondente a 30 (trinta) centímetros abaixo 
 do perfil natural deverá ficar isenta de tocos e raízes. 
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fora, a Fiscalização verificará "in situ" essa possibilidade, liberando o local, se for o caso, ou indicando 
novo local se houver impugnação do primeiro. 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de desmatamento, 
destocamento e limpeza nas áreas devidas não tenham sido totalmente concluídas. 

3.1.3 CONTROLE 

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por inspeção visual da 
qualidadp dos serviços. 

3.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza, serão medidos em função da área 
correspondente à projeção horizontal da superfície efetivamente trabalhada. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a medição referida no 
item anterior, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 
encargos e outras despesas inerentes à sua execução. 

3.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 m 

3.2.1 OBJETIVO 

Aplicação aos serviços de escavação com trator de esteira, exclusivamente usado na execução de 
cortes, onde a distância de transporte do material não ultrapasse 50 m, no interior dos limites das seções 
do projeto que definem o greide e a plataforma ou em seções mistas onde o material de corte é lançado 
no aterro lateral. 

3.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.2.2.1 GENERALIDADES 

As operações deste processo de escavação compreendem: 

Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado no 
projeto; 

Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do 
greide da terraplenagem, iguais a 60 cm, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa 
capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do projeto, complementadas por 
observações da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços; 

Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 

3.2.2.2 MATERIAIS 

Os materiais ocorrentes nos cortes, cuja implantação será efetuada, serão classificados em nas 
categorias, de acordo com a tipologia dos materiais a serem escavados conforme determinação 
da CODEMIG durante o "Check List" e de acordo com descrição abaixo: 

Materiais de Primeira Categoria: Solo em geral, residual ou sedimentar, seixo rolado ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros; 

Materiais de Segunda Categoria: Constituído por rocha em decomposição que permitem a 
remoção com o uso de escarificador, lâminas ou canto de lâminas de equipamento rodoviário, 
sem a utilização de desmonte especializado (ex.: explosivo, perfuratriz, 	etc.) 	Estão 

0  9 e?  
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incluídos nesta classificação, os blocos de rocha de volume inferior a 2,0 m e os matacões 
ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 e 1,0 m. 

3.2.2.3 EQUIPAMENTOS 

A escavação de cortes nas condições desta especificação será executada mediante a utilização racional 
de equipamentos adequados que possibilite a execução dos serviços com a produtividade requerida . 
Serão empregados tratores de esteiras equipados com lâminas e, quando for o caso, escarificador. 

A potência do trator empregado será aquela requerida para a execução do serviço, não podendo ser 
inferior a 140 HP. 

A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a retirada, acréscimo, supressão ou troca de equipamento, toda 
vez que constatar deficiência no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos aos 
quais está destinado, bem como a necessidade de se proporcionar o desenvolvimento dos trabalhos, em 
respeito às exigências de prazo da citada obra. 

3.2.2.4 EXECUÇÃO 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, segundo as 
recomendações constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, 
garantindo as condições de circulação e segurança, para todos os funcionários, pedestres e para o 
trânsito de um modo geral. 

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição 
dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros, os materiais 
que sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável a juízo da FISCALIZAÇÃO, as 
massas em excesso que resultariam em bota-fora poderão ser integradas aos aterros, constituindo 
alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. A referida operação 
deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro. 

Nos cortes e aterros indicados no projeto, deverão ser providenciadas todas as proteções quanto 
à erosão e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e demais serviços que se tornarem 
necessários à estabilidade da obra. Para tanto a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO o 
escopo básico das soluções propostas para cada uma das situações. 

Quando, ao nível da plataforma dos cortes for verificada ocorrência de solos de expansão maior 
que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover- se-à rebaixamento na espessura 
indicada em projeto, procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais 
selecionados. 

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal utilização do equipamento 
de escavação. Não será permitida a presença de blocos de rocha ou matacões nos taludes, que possam 
colocar em risco a segurança de usuários. 

O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente, de forma a alcança 
conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

• 	Variação de altura máxima de + ou -0,10 m para o eixo e bordos; 
xst DE 

Variação máxima de largura + 0,20 m para cada semi-plataforma, não se admitido variação para 
menos. 

A FISCALIZAÇÃO deverá atentar-se para a possibilidade de haver na região próxima à obra em 
execução, outras obras da CODEMIG ou da municipalidade que possam ceder, ou a ela ser fornecida, 
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terra a ser utilizada em aterros. 

3.2.3 CONTROLE 

O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma a 
alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes 
tolerâncias: 

variação de altura máxima de ± 10 cm para o eixo e bordos; 

variação máxima de largura + 20 cm para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para 
)menos. 

3.2.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição efetuar-se-á considerando o volume geométrico dos materiais extraídos, medido no corte, em 
metros cúbicos, utilizando as seções transversais e obedecidas as seguintes indicações: 

o cálculo dos volumes dos cortes será resultante da aplicação do método da "média das áreas"; 
o cálculo dos volumes de empréstimos executados por somente um executante ser resultante, também, 
da aplicação do método da "média das áreas" das seções transversais amarradas a uma linha base, que 
pode ser o próprio eixo da via, podendo ser utilizado o processo descrito no item abaixo, correspondente 
à "média das áreas" dos aterros; 

os materiais escavados serão classificados de conformidade com o descrito nesta especificação. 

O pagamento será por m3 , incluindo escavação, carga e descarga espalhamento e transporte, conforme 
a medição referida no item anterior, aos preços unitários contratuais. 

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação, incluem os encargos de 
manutenção da área de trabalho e do caminho de serviço (no caso de empréstimo), escarificação, 
conformação de taludes, utilização de "pusher", todas as manobras necessárias à operação dos 
equipamentos inclusive transporte, descarga e espalhamento, bem como toda a mão de obra, encargos 
e outras despesas inerentes à execução dos serviços. 

3.3 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA 

3.3.1 OBJETIVO 

Aplicação aos serviços de escavação e carga mecanizada usados para implantação de corte ao longo do 
eixo e no interior dos limites das seções transversais, construção de caminhos de serviços, bem como a 
execução de cortes para empréstimos ou para remoção de solos inadequados, de modo que 
tenhamos ao final, o greide de terraplenagem estabelecido no projeto. 

3.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.3.2.1 GENERALIDADES 

Quando do inicio da obra, a FISCALIZAÇÃO juntamente com o Supervisor de Projetos, solicitará uma 
equipe de topografia da empresa CONTRATADA, que verificará as seções primitivas, possibilitando a 
confirmação do levantamento topográfico do projeto e um consenso sobre a seção a ser adotada para 
efeito de medição. 

A escavação fica condicionada aos elementos técnicos, fornecidos à CONTRATADA e constantes das  
notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto. E-'" 

Ci 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 
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Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, segundo as 
recomendações constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, 
garantindo as condições de circulação e segurança para todos os funcionários, pedestres e para o 
trânsito de um modo geral. 

A escavação mecânica terá início no trecho liberado pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às exigências de 
segurança, mediante a prévia seleção de utilização ou rejeição dos materiais extraídos, bem como de 
uma programação de trabalho aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Assim, apenas serão transportados, para constituição ou complementação dos aterros, os materiais que 
sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável a juízo da FISCALIZAÇÃO, as 
massas em excesso que resultariam em bota-fora poderão ser integradas aos aterros, constituindo 
alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. A referida operação 
deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro. 

Nos cortes e aterros indicados no projeto, deverão ser providenciadas todas as proteções quanto 
à erosão e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e demais serviços que se tornarem 
necessários à estabilidade da obra. Para tanto a CONTRATADA deverá apresentar â FISCALIZAÇÃO o 
escopo básico das soluções propostas para cada uma das situações. 

Quando, no nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de expansão maior 
que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover- se-à rebaixamento na espessura 
indicada em projeto, procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais 
selecionados. 

Constatada a conveniência técnica e económica de materiais escavados nos cortes, para a confecção 
das camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais, em locais 
determinados pela FISCALIZAÇÃO, para sua oportuna utilização. 

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal utilização do equipamento 
de escavação. Não será permitida a presença de blocos de rocha ou matacões nos taludes, que possam 
colocar em risco a segurança dos usuários. 

O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente, de forma a se alcançar a 
conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

Variação de altura máxima de + ou - 0,10 m para o eixo e bordos; 

Variação máxima de largura + 0,20 m para cada semi-plataforma, não se admitido variação para 
menos. 

No caso de escavação 
específicas do Grupo - 
FISCALIZAÇÃO da CODE 

A FISCALIZAÇÃO deverá 
execução, outras obras da 
terra a ser utilizada em ater 

em material de 30  categoria, deverão ser atendidas as prescrições 
Terraplenagem - do Caderno de Encargos de Infra- Estrutura, ou a 

MIG. 

atentar-se para a possibilidade de haver na região próxima à obra em 
CODEMIG ou da municipalidade que possam ceder, ou a ela ser forne9dap
ros.  

CbDF..‘t 
Os serviços de escavação mecânica serão classificados em três categorias, de acordo com a tipologia 
dos materiais a serem escavados conforme determinação da FISCALIZAÇÃO da CODEMIG 
durante o "Check Liste de acordo com descrição abaixo: 

Materiais De Primeira Categoria: Solo em geral, residual ou sedimentar, seixo rolado ou não, 

3.3.2.2 MATERIAIS 
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com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros. 

Materiais De Segunda Categoria: Constituído por rocha em decomposição, que permitem a 
remoção com o uso de escarificador, lâminas ou canto de lâminas de equipamento rodoviário, 
sem a utilização de desmonte especializado (ex.: explosivo, perfuratriz, 	etc.). 	Estão 
incluídos nesta classificação, os blocos de rocha de volume inferior a 2,0 m3 

e os matacões ou 
pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 e 1,0m. 

3.3.2.3 EQUIPAMENTOS 

A escavação e carga dos materiais de cortes, empréstimos ou bases de aterros, nas condições desta 
especificação, serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados, que 
possibilitem a execução dos serviços com a produtividade requerida. Para a escavação serão 
empregados tratores de esteiras ou pneus, equipados com lâmina e, quando for o caso, escarificador. A 
potência dos tratores empregados será aquela requerida para a execução dos serviços, não 
podendo ser inferior a 140 HP. 

Para a operação de carga serão utilizadas pás carregadeiras de pneus com potência mínima de 100 HP 
para materiais sem ou com pouca umidade, e de esteiras quando houver teor de umidade que obrigue 
esta opção, principalmente no caso de preparação das bases dos aterros. 

A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a retirada, acréscimo, supressão ou troca de equipamento, toda 
vez que constatar deficiência no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos aos 
quais está destinado, bem como a necessidade de se proporcionar o desenvolvimento dos trabalhos, em 
respeito ás exigências de prazo da citada obra. 

3.3.3 CONTROLE 

O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 
conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

variação de altura máxima de ± 10 cm para o eixo e bordos; 

variação máxima de largura + 20 cm para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para 
menos. 

3.3.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição efetuar-se-á considerando o volume geométrico dos materiais extraídos, medido no corte, em 
metros cúbicos, utilizando as seções transversais e obedecidas as seguintes indicações: 

o cálculo dos volumes dos cortes será resultante da aplicação do método da "média das áreas"; 

o cálculo dos volumes de empréstimos executados por somente um executante ser resultante, 
também, da aplicação do método da "média das áreas" das seções transversais amarradas a uma 
linha base, que pode ser o próprio eixo da via, podendo ser utilizado o processo descrito no item 
abaixo, correspondente à "média das áreas" dos aterros; 

os materiais escavados serão classificados de conformidade com o descrito nesta especificação. 

O pagamento será por m3, incluindo escavação, carga e descarga espalhamento e transporte, conforme 
a medição referida no item anterior, aos preços unitários contratuais. 

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação, incluem os encargos de 
manutenção da área de trabalho e do caminho de serviço (no caso de empréstimo), escarificação, 
conformação de taludes, utilização de "pusher", todas as manobras necessárias à operação dos 
equipamentos inclusive transporte, descarga e espalhamento, bem como toda a mão de obra, encargos 
e outras despesas inerentes à execução dos serviços 
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3.4 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EM CAMINHÕES 

3.4.1 OBJETIVO 

Aplicação somente ao serviço de carga mecanizada de material de qualquer categoria, em caminhões 
basculantes ou , eventualmente, de carroceria fixa, ou em outro equipamento transportador, com 
utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. O material pode ser oriundo de corte ou empréstimos 
utilizados para complementação de aterro, substituição de materiais inservíveis retirados dos cortes, ou 
quaisquer outras finalidades. 

3.4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.4.2.1 GENERALIDADES 

O material a ser carregado deverá ser adequadamente preparado e amontoado de maneira a possibilitar 
o trânsito das pás carregadeiras ou das escavadeiras. As praças 
de trabalho desses equipamentos deverão permitir a movimentação necessária ao ciclo de trabalho. 

A carga mecanizada será precedida da escavação do material e de sua colocação na praça de trabalho 
em condições de ser manipulado pelo equipamento carregador (pás carregadeiras ou escavadeiras). 

As praças de trabalho deverão merecer da CONTRATADA especial atenção quanto à sua conservação, 
em condições de boa circulação e manobra, não só do equipamento carregador como do transportador. 

O material deverá ser lançado na caçamba do caminhão, de maneira que o seu peso fique 
uniformemente distribuído e não haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou 
traseira. 

3.4.2.2 MATERIAIS 

Os materiais carregados são de qualquer das categorias estabelecidas para os serviços de 
escavação em terraplenagem, independente de sua natureza. 

3.4.2.3 EQUIPAMENTO 

Para se efetuar o carregamento do material no equipamento transportador deverão ser usadas pás 
carregadeiras com potência mínima de 100 HP, ou escavadeiras quando o material assim o exigir. 

3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EM CAMINHÃO INCLUSIVE 
DESCARGA 

3.5.1 OBJETIVO 

Determinar as diretrizes para execução do transporte e descarga de material de qualquer categoria, cujo 
carregamento é efetuado por pás carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em cortes, empréstimos 
ou ocorrência de material destinado às diversas camadas do greide de terraplenagem. 

3.5.2 CONDIÇÕES GERAIS 

Todo transporte deverá ser realizado basicamente por caminhões de carga, tipo basculante ou de 
caixa, que devem estar em bom estado de conservação, provido de todos os dispositivos necessários 
para evitar queda e perda de material ao longo do percurso, em obediência às condições de transporte 
impostas pela municipalidade, bem como pelas recomendações do DNER — Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem. 

O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas 
bordas laterais ou traseira, durante o transporte. ç) E ( 
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3.6 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

3.6.1 OBJETIVO 

Fixar as condições gerais e o método executivo para a construção de aterros implantados com o 
depósito e a compactação de materiais provenientes de cortes ou empréstimos. 

3.6.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.6.2.1 GENERALIDADES 

As operações de aterro compreendem: 

:Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais oriundos de 
cortes ou empréstimos, para a construção do corpo de aterro, até 1,00 m abaixo da cota 
correspondente ao greide de terraplenagem; 

Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos 
materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção da camada final do 
aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem; 

Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos 
materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais 
de qualidade inferior, retirados dos cortes. 

3.6.2.2 MATERIAIS 

Os materiais deverão estar dentre os de 1°, 28  atendendo à finalidade e à destinação no projeto. 

Os solos relacionados para os aterros provirão de cortes ou empréstimos e serão devidamente indicados 
no projeto. 

Os solos para os aterros, deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas e 
argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de 
suporte e expansão maior do que 4%, a não ser se indicado em contrário pelo projeto. 

A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados, dentre os melhores 
disponíveis. Não será permitido uso de solos com expansão maior do que 
2%. 

As características acima relacionadas deverão ser comprovadas através da análise dos resultados dos 
ensaios específicos antes do início dos serviços. 

3.6.2.3 EQUIPAMENTOS 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, 
atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

Na construção e compactação dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo 
transportadores, moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes ou, excepcionalmente, de 
carroceria fixa, motoniveladoras, rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou 
vibratórios), rebocados por tratores agrícolas ou auto-propulsores, grade de discos para aeração, 
caminhão-pipa para umedecimento, e pulvi-misturador para a homogeneização. 

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual seja difícil ou impossível (áreas de passeios 
estreitos, por exemplo), serão usados soquetes manuais, sapos mecânicos, placas vibratórias, ou rolos 
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de dimensões reduzidas. 

3.6.2.4 EXECUÇÃO 

A execução de aterros deverá atender às seguintes orientações técnicas: 

Subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos pela CODEMIG e constantes das 
notas de serviços em conformidade com o projeto; 

A operação deverá ser precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 
limpeza; 

Recomenda-se o lançamento de uma primeira camada de material granular permeável, de 
espessura prevista em projeto, a qual atuará como dreno para as águas de infiltração do aterro; 

As camadas soltas, deverão apresentar espessura máxima de 30 cm e serem compactadas, a um 
grau de 100% ou 95% do Proctor Normal, devendo ser umedecidas e homogeneizadas; 

Para o corpo do aterro, a compactação deverá ser na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se 
obter a massa especifica aparente máxima seca, correspondente a 95% da massa especifica 
aparente máxima seca, no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal). Entretanto, para as 
camadas finais, a massa especifica aparente seca, deve corresponder a 100% da massa 
especifica aparente máxima seca, do mesmo ensaio (Proctor Nomal). 

3.6.3 CONTROLE GEOMÉTRICO 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 
conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

Variação da altura máxima de ± 0,05 m para o eixo e bordos; 

Variação máxima da largura de + 0,30 m para a plataforma, não se admitindo variação para menos. 

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordos 

O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com o projeto. 

3.6.4 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Com relação aos ensaios, deverão ser seguidas as seguintes determinações: 

Um ensaio de compactação, conforme o método DNER—ME 47-64 (Proctor Normal), para cada. 
1000 m3  de um mesmo material do corpo do aterro; 

Um ensaio de compactação, conforme o método DNER—ME 47-64 (Proctor Normal), para cada 

200 m3 
de um mesmo material das camadas finais do aterro, 

Um ensaio para a determinação da massa especifica aparente seca, "in situ", para cada 1000 m3 de 
material compactado no corpo do aterro correspondente ao ensaio de compactação referido no 1° 
parágrafo deste item, e no mínimo duas determinações por dia, em cada camada de aterro; 

Um ensaio para a determinação da massa especifica aparente seca, "in situ", para cada 100 m3 

das camadas finais do aterro; alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao ensaio de 
compactação referido no 2° parágrafo deste item; 
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Um ensaio de granulometria (DNER—ME 80-64), do limite de liquidez (DNER— ME 44-64), e do 
limite de plasticidade (DNER—ME 82-63) para o corno do aterro, para todo grupo de dez 
amostras, submetidas ao ensaio de compactação, conforme o 1° parágrafo deste item; 

Um ensaio de granulometria (DNER 80-64), do limite de liquidez (DNER—ME 44-64), e do limite de 
plasticidade (DNER—ME 82-63) para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro 
amostras submetidas ao ensaio de compactação, conforme o 2° parágrafo deste item; 

Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método (DNER- ME 47-64) (Proctor 
Normal), para as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio 
de compactação, conforme o 2° parágrafo deste item. 

3.6.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os servos de escavação e transporte dos materiais para os aterros já foram objeto de medição em 
metros cúbicos, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos. 

O serviço de compactação de aterro será medido pelo volume geométrico compactado do aterro, em 
metros cúbicos, utilizando-se, para o cálculo, o processo da "média das áreas", independentemente da 
classificação de 1a e 2a categoria. 

Os serviços de compactação de aterro, serão pagos conforme a medição referida acima , aos preços 
unitários contratuais, que remuneram as operações de espalhamento, homogeneização, umedecimento 
ou aeração e compactação. 

Quando não for atendido o grau de compactação estabelecido, os serviços necessários à 
recompactação do material estão incluídos também nos preços unitários, assim como toda a mão-de-
obra necessária à execução do serviço. 

3.7 ESCAVAÇÃO DE VALAS 

3.7.1 OBJETIVO 

Regulamentar os serviços inerentes à escavação mecânica e/ou manual de valas. 

3.7.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.7.2.1 GENERALIDADES 

Os serviços de escavação de valas e cavas obedecerão o disposto nesta especificação quanto à 
execução, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e reaterro. 

A execução dos serviços cobertos por esta especificação deverá atender às exigências da ABNT-
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

3.7.2.2 EQUIPAMENTOS 

Em função das características do material, profundidade da escavação ou condições especificas de 
projeto poderão ser utilizados na execução de serviço, os equipamentos a seguir, a critério da 
FISCALIZAÇÃO: 

Ferramentas manuais; 

Retroescavadeiras; 

Escavadeiras sobre esteira ou pneus; 
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Draga de arraste; 

Equipamentos e ferramentas a ar comprimido; 

Outras ferramentas ou equipamentos desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

3.7.2.3 EXECUÇÃO 

A demarcação e acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de 
topografia da CONTRATADA após a liberação pela FISCALIZAÇÃO. 

A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, 
segundo as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Atenção especial deve ser dada às cavas e valas em proximidade de obras já existentes, 
acompanhando as diversas etapas de execução, para que seja possível adotar as medidas de proteção 
cabíveis em cada caso. 

Em caso de divergência entre elementos do projeto, serão obedecidos os seguintes critérios: 

Divergências entre as cotas assinaladas em projeto e as suas dimensões medidas em escala: 
prevalecerão as primeiras; 

Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecerá o de maior escala e a última 
revisão efetuada. 

Antes do inicio da escavação, deverá ser promovida a limpeza da área, retirando entulhos, tocos, raízes, 
etc. A escavação poderá ser manual e/ou mecânica, sempre com o uso de equipamentos e ferramentas 
adequadas, dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 

As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e executadas em 
caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja viável o seu 
esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação. 

Durante a execução das escavações das valas ou cavas, estas deverão ser inspecionadas 
verificando-se a existência de solos com características e natureza tais que, comparadas com as 
exigências de projeto, necessitem ser removidos ou substituídos. 

O fundo das cavas e valas, antes do assentamento da obra, deverá ser regularizado, compactado e 
nivelado nas elevações indicadas em projeto, com uma tolerância de ± 1 cm. Qualquer excesso de 
escavação ou depressão no fundo da cava ou vala, deve ser preenchido com material granular fino 
compactado às expensas da CONTRATADA. 

O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, afastado de 1,0 
m da borda da escavação. 

Os taludes das escavações de profundidade superior a 1,50 m, quando realizados na vertical, devem 
ser escorados com peças de madeira ou perfis metálicos, assegurando estabilidade de acordo com 
a natureza do solo. O talude de escavação, com profundidade superior a 1,50 m, quando não 
escorado, deverá ter sua estabilidade assegurada com as paredes da cava rampada, em respeito às 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavação, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
podem ser utilizados os seguintes materiais de escoramentos contínuo ou descontínu • 	 
pontaletes, tábuas, pranchas do tipo macho e fêmea, em madeira, metal ou fibras plásticas, etc. o 

.5 
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Em relação a escavação mecânica, ela sempre se processará mediante o emprego de equipamento 
mecânico específico, função do tipo de solo e da profundidade de escavação desejada. A 
escavação poderá ser executada em talude inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. Na ocorrência de água, não sendo possível o escoamento natural pelo trecho à 
jusante, deverá ser previsto o esgotamento através de moto-bomba e um sistema definido de 
drenagem profunda, antes da execução de qualquer outro serviço na vala. 

Além das recomendações descritas acima, para a execução de escoramentos de valas com 
profundidade maior que 1,50 m, de valas para tubulações com diâmetro maior ou igual a 400 mm de 
valas em solo mole ou de valas em material de 33  categoria, deverão ser seguidos as prescrições 
do Grupo específico, do Caderno de Encargos de Infra-estrutura ou consultado a CODEMIG. 

Onde não for possível a escavação mediante a utilização de processo mecânico, devido às 
possíveis interferências, existência de uma área acanhada e de difícil acesso do equipamento, em caso 
de pequenas valas, acertos e regularizações de terreno, a escavação será executada manualmente 
com feniamentas adequadas. 

As valas escavadas para a execução dos elementos das fundações e lançamento de tubulações, 
deverão ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura 
compatível com as dimensões das peças a serem concretadas. A menos que as condições de 
estabilidade não o permitam, as escavações de valas de fundação, deverão ser executadas com 
largura de 15 cm para cada lado da peça a ser concretada ou da tubulação. Os fundos das valas 
deverão ser regularizados e fortemente compactados, precedendo o lançamento de uma camada 
de 50 mm de concreto magro. O lançamento do concreto da estrutura de fundação nas cavas só se 
dará após a aprovação e liberação pela FISCALIZAÇÃO. 

3.7.2.4 ESCORAMENTO 

Escoramento é um reforço aplicado às paredes de uma vala, com finalidade de evitar 
desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução de redes. 

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da escavação, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
podem ser utilizados escoramentos, tais como: pontaleteamento, tábuas, pranchas do tipo macho e 
fêmea, conforme 

32.3 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Os serviços de escavação para abertura de valas com a finalidade de construção de caixas e tubulações 
devem incluir entre outros: "Limpeza da área na linha de locação das tubulações, escavações, deposição 
do material ao lado da vala, reaterro e remoção do excesso, escoramentos de tábuas e pontaletes, 
reaterro e apiloamento, nivelamento e consolidação do fundo da vala, escavações complementares para 
serviços quando necessários, esgotamento de águas, enfim todos os serviços necessários aqui 
mencionados ou não, para assegurar a correta locação em linha e nível, bem como a segurança do 
pessoal durante a obra". 

3.7.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico do corte, em metros cúbicos, considerando-se o tipo 
de solo e a forma de execução. 

No caso de escavação em material de 1a e 2a categorias, os volumes serão calculados por horizontes 
de escavação, em função da profundidade real escavada. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais em conformidade com os critérios de 
medição definidos acima. 

Os preços que remuneram este serviço incluem o fornecimento, transporte e aplicação de todos 
materiais, equipamentos, mão de obra e encargos, abrangendo também: 

	6W1c) 
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3.8 REATERRO DE VALAS 

3.8.1 OBJETIVO 

Apresentar as diretrizes para os serviços manuais de aterro ou reaterro de vala, com o emprego de solo 
selecionado e compactado. 

3.8.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.8.2.1 GENERALIDADES 

Os aterros ou reaterros, serão espalhados manualmente no interior da vala e compactados 
manual ou mecanicamente. 

3.8.2.2 EQUIPAMENTOS 

Para a realização do reaterro compactado de valas, devem ser empregados os seguintes 
equipamentos: 

Compactadores de placa vibratória (elétricos, a diesel ou gasolina); 

Equipamentos de percussão (sapos mecânicos a ar comprimido); 

Rolos compactadores de pequenas dimensões; 

Soquetes manuais com mais de 30 kg. 

3.8.2.3 MATERIAIS 

O reaterro de vala será executado, sempre que possível, com o mesmo material removido da 
vala, utilizando-se equipamento compatível com a largura da vala e as condições locais de 
acessibilidade. 

A operação deverá ser sempre mecanizada, só sendo permitido o reaterro manual com uso de soquete 
em locais onde não seja possível ou adequado o uso de equipamento mecânico (sobre tubulações, por 
exemplo) a critério de FISCALIZAÇÃO. 

3.8.2.4 EXECUÇÃO 

Para o reaterro compactado das valas, deverá ter o seguinte procedimento: 

Os fundos de valas deverão ser regularizados e fortemente compactados, utilizando-se 
compactadores de solos do tipo de placas (Mikasa ou equivalente); 

As atividades sequenciais a serem realizadas nas cavas, como por exemplo, lançamento de 

formas, armaduras e concretos, só poderão ser realizadas após a aprovação e a liberação por parte 
da FISCALIZAÇÃO. 

O reaterro compactado das áreas entre cintas e paredes das cavas, deverá ser executado 
mecanicamente com vibrador de placas. (CM-20, Mikasa ou equivalente). O material usado para o 
reaterro deverá ser umedecido e compactado até apresentar o grau de compactação adequado, em 
conformidade com a norma NBR-5681 - "Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 
edificações" da ABNT. 

g(9  
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Os solos e materiais empregados como aterro ou reaterro, serão descarregados na área de trabalho 
ou no interior da vala, após a liberação e autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Os aterros serão espalhados e regularizados com o auxílio de ferramentas manuais. Na operação, 
serão removidos galhos, matacões, entulhos e demais rejeitos, indesejáveis ao bom desempenho do 
reaterro da vala. 

3.8.3 CONTROLE EXECUTIVO 

reaterro de vala deverá ser executado sempre que possível com o mesmo material retirado da vala e 
com equipamento compatível com a sua largura e condições locais. 

A critério da Fiscalização o material de reaterro poderá ser substituído, sendo a operação medida e 
remunerada à parte. 
As camadas soltas deverão apresentar espessura máxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 
ou 95% do Proctor Normal, devendo ser umedecidas e homogeneizadas quando necessário. 

A operação deverá ser sempre mecanizada, só sendo permitido o reaterro manual com uso de soquete 
em locais onde não seja possível o uso de equipamento mecânico, a critério da Fiscalização. 

reaterro em redes tubulares de concreto, até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, deverá ser 
executado manualmente com soquetes leves ou maço, devendo ser apiloado, sem controle do grau de 
compactação. 

Proceder, sempre, a compactação no entorno de poços de visita de 
executadas, com compactadores de placa vibratória, executando-se 
compacidade exigida em projeto e orientada pela Fiscalização. 

entorno das caixas de bocas-de-lobo merece cuidados semelhantes 
manual ferramentas informais, devido ao pequeno espaço entre o corte e a 

3.8.4 CONTROLE TECNOLÓGICO 

redes de drenagem pluvial 
as passadas suficientes à 

utilizando para compactação 
parede da caixa 

Deverão ser realizados os ensaios de controle de compactação segundo as normas do DNER-ME 47-64 
(Proctor Normal) e só liberadas as camadas de acordo com as exigências normativas. 

Para dirimir qualquer dúvida na procedência e na qualidade dos materiais utilizados em reaterro, deverão 
ser procedidos os ensaios de caracterização nos mesmos. 

Os materiais deverão obedecer às especificações e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT. 
Os serviços serão executados obedecendo aos projetos padrões da PBH (largura e altura do berço, 
altura das formas, etc.) 

3.8.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O reaterro compactado de valas será medido pelo volume geométrico, em metros cúbicos, de material 
efetivamente compactado, considerando-se o modo de compactação (manual ou mecânico). 

No caso de redes tubulares de concreto, o volume compactado manualmente até a cota de 20 cm acima 
da geratriz superior do tubo, não será objeto de medição em separado, devendo seu custo estar diluído 
no serviço de rede tubular de concreto. 

Quando for possível a utilização de equipamento de maior porte, o reaterro será medido como serviço de 
terra plenagem. 

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos acima que 
remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra e encargos, 
necessários à sua execução. 	 /7-55 
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3.9 CONTENÇÃO DE TALUDES EMPREGANDO SOLO GRAMPEADO VERDE 

3.9.1 OBJETIVO 

Fixação de critérios para a execução de Contenção de Taludes empregando solo grampeado verde. 

3.9.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.9.2.1 GENERALIDADES 

Esta técnica também conhecida como "soil nailing" consiste na inclusão de barras de aço 
(grampos/tirantes) por meio de perfurações do solo e preenchimento com calda de cimento. Por 
possuírem elevada resistência à tração e alto nível de adesão com solo envolvente, estas elementos 
melhoram as propriedades do maciço reforçado. 

Devido ao fato de permitir execução em corte sentido descendente, a técnica de solo grampeado é 
considerada como uma das soluções mais seguras e rápidas de execução, apresentando vantagens 
econômicas tanto no escoramento de escavação quanto na estabilização de taludes. 

Esta técnica foi aplicada de maneira inicialmente em São Paulo na década de 70. É uma técnica 
bastante prática e comprovadamente eficiente para a estabilização de taludes de escavações através do 
reforço do solo "in situ". 

A solução definida foi o sistema de solo grampeado verde, que é utilizado para estabilizar taludes de solo 
ou rocha usando-se hidrossemadura e biomanta antierosiva de fibra de coco. 

3.9.2.2 EQUIPAMENTOS 

Além dos equipamentos usuais para os serviços de injeção de cimento poderão ser utilizados ainda 
equipamentos de terraplenagem e andaimes tubulares de fácil montagem. 

A bomba de injeção deverá ser mecânica, de pistões ou com sistema de rosca-sem-fim. 

Não será admitida injeção utilizando ar comprimido. A bomba de injeção deverá ter potência necessária 
para fornecer uma pressão "efetiva" de 6 MPa (60 kgf/ cm2) 

A bomba deverá permitir dosar a vazão da calda injetada 

3.9.2.3 EXECUÇÃO 

A superfície a ser estabilizada deverá ser regularizada (escavada), hidrossemeada e protegida com 
biomanta antierosiva de fibra de coco. Após, a superfície será protegida com uma malha de aço de alta 
resistência, ancorada em chumbadores previamente dimensionados e depois pré-tensionados, a uma 
força definida, com placas de aço. 

Os grampos podem ser inseridos de duas maneiras: por percussão ou por perfuração com injeção de 
nata de cimento. 

A escavação do solo, que pode ser executada de modo mecânico ou manual, deverá ser em etapas 
sucessivas de cima para baixo, seguindo a geometria do projeto da contenção. 

A altura máxima a ser escavada em cada etapa será função do tipo de terreno e da inclinação da face de 
escavação, que deverá ser estável durante a fase crítica que ocorre entre a escavação, grampeamento e 
aplicação de um revestimento delgado de concreto projetado. 

C) 	É 
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O grampeamen o será feito na massa de solo logo após, a execução das etapas de escavação. 

A instalação de grampos no solo a ser reforçado pode ser feita na direção horizontal ou com uma leve 
inclinação (em geral de 5° a 20° com a horizontal). Esta etapa pode ser realizada de duas maneiras: 
percussão com o auxílio de martelete pneumático ou por perfuração com injeção de nata de cimento. 

As barras ou perfis metálicos esbeltos deverão ser tratados com material anticorrosivo a fim de se evitar 
futuras rupturas do incremento por oxidação 

A escavação por percussão não será permitida na presença de pedregulhos no maciço escavado ou a 
ser estabilizado, nem no caso das argilas porosas, 

A perfuração com injeção de nata de cimento poderá ser executada com trados manuais helicoidais ou 
equipamentos mecânicos de pequeno porte que utilizam como fluido de perfuração e limpeza do furo, 
água ou ar. 

A perfuração do terreno deverá ter diâmetro entre 50 a 100 mm. 

O elemento de reforço deve estar centrado e com recobrimento de nata totalmente assegurado. 

A calda de injeção deverá atender ao projeto, não contendo cimentos agressivos aos grampos e deverá 
ter relação água-cimento em torno de 0,5 em peso. 

A injeção de nata de cimento deverá ser feita com pressões baixas, inferiores a 100 kPa. 

Deverão ser instalados próximo à barra dois ou mais tubos de injeção perdidos (de polietileno ou similar) 
com diâmetros de 8 a 15 mm, providos de válvulas manchetes a cada 0,5 m até 1,5 m da boca do furo 
para a reinfeção, afim de garantir o recobrimento dos grampos, que é feita lentamente de forma 
ascendente (do fundo do furo a boca do furo). 

A interseção do grampo com a face da escavação, normalmente, é feita com a dobra da barra de aço 
para diâmetro até 20 mm e para barras com diâmetro maior que 20 mm é realizada com aplicação de 
placa e porca para travamento e tracionamento. A figura 3 apresenta uma vista geral da perfuração e 
grampeamento com detalhe da interseção do grampo com a face do talude. 

3.9.3 CONTROLE 

A calda de injeção deverá ser de cimento 
"Calda de Cimento para Injeção", da ABNT. 

O fator água-cimento da calda não devera 
projeto. 

e obedecer às condições prescritas na norma NBR-7681 — 

ser superior a 0,50, respeitando-se ainda o especificado no 

O índice de fluidez da calda de injeção, imediatamente antes de ser injetada, não deve exceder 18 
segundos, determinados conforme a NBR-7682 da ABNT ("Calda de Cimento para Injeção — 
Determinação do índice de Fluidez"). 

Não será admitida a utilização de calda, cujo índice de fluidez ultrapasse o valor de 18 segundos, 
durante o período de 30 minutos após a conclusão da mistura, determinado conforme a NBR-7685 da 
ABNT ("Calda de Cimento de Injeção — Determinação da Vida Útil"). 

A resistência mínima à compressão da calda de cimento deverá ser de 25 Mpa (250 kgf/cm2) aos 28 
dias. Essa resistência deverá ser atendida por ocasião dos ensaios de recebimento. 

A calda injetada deverá envolver toda a extensão do tirante, inclusive as zonas de transição dos trechos 
ancorados e livres. O recobrimento, entre o fio do tirante e a parede do furo ou a camisa, deverá ser de 
no mínimo 2,0 cm, garantido pelo espaçador ao longo da perfuração. 

A bomba, mangueiras, válvulas e conexões deverão ser, durante a execução, sistematicamente 
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inspecionadas e testadas para impedir a entrada de ar, água, ou outras substâncias que possam 
prejudicar a eficiência e os resultados da injeção. 

3.9.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por m2  de contenção executada, onde se inclui todas as fases de execução e 
todos os materiais. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluídos a mobilização de 
equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários à sua 
execução. 

3.10 MURO GABIÃO 

3.10.1 OBJETIVO 

Fixação de critérios para a execução de Muros em Gabiões 

3.10.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.10.1 GENERALIDADES 

O muro de gabiões é constituído por um conjunto de caixas formadas por armação de fios metálicos 
galvanizados, preenchidas com pedra britada ou seixos, que são colocadas justapostas e costuradas 
umas às outras por arame, formando muros de diversos formatos. 

Cuidados especiais devem ser tomados com vistas a evitar a corrosão dos arames constituintes das 
caixas ou sua depredação, através do revestimento dos fios de arame com PVC ou do argamassamento 
da superfície externa, o que não prejudica, em nada, as suas funções drenantes. 

Figura 3.2 
Muro do gabião 
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3.10.2 MATERIAIS 

Existem, basicamente, três tipos de gabiões: 

caixa, utilizados para estruturas de contenção; 
saco, utilizados para as fundações deste tipo de estrutura, abaixo do nível d'água; 
manta, utilizados para proteção superficial de taludes. 

GABIÕES: Os gabiões devem ser executados em malha hexagonal, com fios galvanizados, e revestidos, 
se necessário, com PVC, nas dimensões indicadas no projeto. 

FIOS: Os fios a serem utilizados para armação, amarração, atirantamento e fechamento dos gabiões 
deverão ter o mesmo diâmetro e as mesmas qualidades dos fios usados na manufatura dos gabiões. 

MATERIAL DE ENCHIMENTO: As pedras devem ser maciças, não friáveis, excluindo capa de pedreiras, 
arenitos em formação, além de outras, podendo ser utilizados granitos, basaltos e pedras calcárias sãs. 

ELEMENTO DE TRANSIÇÃO: Deve-se utilizar geotêxtil ou areia grossa como elemento de transição 
entre os gabiões e material de corte ou aterro, atendendo às especificações e dimensões de projeto. 

3.10.2.3 EXECUÇÃO 

O muro de gabiões deverá ser assentado na cota prevista em projeto, ficando a cargo da Fiscalização 
quaisquer alterações que se façam necessárias, devido a eventuais diferenças de cota que possam ser 
verificadas por ocasião da sua implantação. 

O terreno deverá ser regularizado e nivelado, colocando-se um lastro de concreto magro, antes do 
assentamento da primeira camada de gabiões-caixa. 

Todas as bordas do gabião-caixa deverão ser moldadas, de maneira tal que as malhas não se 
desfaçam, e que o conjunto adquira resistência adequada. 

Os gabiões-caixa deverão ser ligados entre si com costuras ao longo dos vértices em contato. 

A fiscalização deverá ser chamada para liberar o serviço de execução das caixas, antes das mesmas 
serem preenchidas. 

As pedras deverão ser arrumadas dentro dos gabiões (não simplesmente jogadas, ou despejadas), de 
modo que se obtenha o menor volume de vazios possível. 

Durante o preenchimento das caixas, deverão ser colocados tirantes internos para amarração das 
paredes opostas da armadura metálica. Estes tirantes são colocados aproximadamente a cada 30 cm de 
pedra arranjada nas caixas. 

Juntamente com a execução do gabião, deve-se executar o elemento de transição entre os gabiões e o 
material de montante, de acordo com o indicado no projeto. 

3.10.3 CONTROLE 

Deverão ser verificadas as dimensões e características das rochas utilizadas, assim como a integridade 
das malhas e da armação das caixas, mantos e/ou sacos. 
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3.10.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por m3  de muro executado, onde se inclui todas as fases de execução dos 
serviços. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluídos a mobilização de 
equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários à sua 
execução. 

3.11 CORTINA ANCORADA 

3.11.1 OBJETIVO 

Fixação de critérios para a execução de estruturas de contenção atirantadas. 

3.11.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

3.11.2.1 GENERALIDADES 

As estruturas de contenção atirantadas são elementos verticais ou subverticais de concreto armado, que 
funcionam como paramento e que são ancorados no substrato resistente do maciço, através de tirantes 
protendidos, que transmitem os esforços através de barras, fios ou cordoalhas de aço. 

O paramento pode ser constituído de placas isoladas para cada tirante, de placas englobando dois ou 
mais tirantes ou de cortina única, incorporando todos os tirantes ou ainda estruturas mistas compostas 
por pavimentos e estacas (metálicas ou moldadas "in loco"). 

Na grande maioria dos casos, essas estruturas necessitam de elementos complementares, como filtros, 
drenos, tubos de PVC parcialmente perfurados e envoltos com telas ou geossintéticos para confecção de 
barbacãs e material para vedação das juntas entre painéis, evitando assim fuga de material. 

F1111311 3.1 

MIM à fit330111if 311111d0 

3.11.2.2 MATERIAIS 

Serão utilizados para execução de estruturas de contenção atirantadas os seguintes componentes: 

estrutura do paramento, constituída por concreto armado convencional; 

tirantes de aço protendidos injetados; 

elementos para drenagem e vedação. 
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3.11.2.3 EQUIPAMENTOS 

Além dos equipamentos usuais para os serviços de concreto e tirantes injetados, poderão ser utilizados 
ainda equipamentos de terraplenagem, como por exemplo uma retroescavadeira que possibilite a 
abertura de frentes de serviço mais rapidamente, assim como guincho e andaimes tubulares de fácil 
montagem. 

3.11.2.3.1 EQUIPAMENTOS PARA INJEÇÃO 

A bomba de injeção deverá ser mecânica, de pistões ou com sistema de rosca-sem-fim. 

Não será admitida injeção utilizando ar comprimido. A bomba de injeção deverá ter potência necessária 
para fornecer uma pressão "efetiva" de 6 MPa (60 kgf/ cm2) 

A bomba deverá permitir dosar a vazão da calda injetada. 

3.11.2.3.2 EQUIPAMENTO PARA PROTENSÃO 

A aplicaão de carga nos tirantes de barra pode ser feita por 2 processos: 

Torque: Aplicado por meio de uma "chave de boca manual" calibrada, de forma a ancorar uma porca 
numa barra rígida. Este processo é restrito a carregamentos pequenos menores ou iguais a 150 kN 
(15 tf) e em barras isoladas; 

Tracionamento direto: Aplicado, normalmente, através de macaco hidráulico. Na utilização de 
"macaco" (com capacidade de tração compatível com as cargas de projeto), o manômetro deverá ser 
aferido em laboratório idôneo antes do início das operações. 

Nos Tirantes de fios ou cordoalhas deverá ser utilizado equipamento para tracionar cabos de fios ou 
cordoalhas de aço compatíveis com as normas brasileiras para fios de aço NBR-7482 — "Fios de Aço 
para Concreto Protendido" da ABNT, e com as características próprias do equipamento. 

O macaco a ser utilizado para tracionar os fios de aço deverá ter os manômetros aferidos por laboratório 
idôneo e certificados antes do início das operações. 

3.11.2.4 EXECUÇÃO 

3.11.2.4.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 

As estruturas de concreto deverão ser executadas conforme as dimensões de projeto, respeitando as 
etapas construtivas específicas em função do tipo de implantação. 

Quando as condições de segurança assim exigirem, o paramento deverá ser executado em nichos, 
ressaltando a importância da incorporação dos elementos de drenagem de tardoz, além de necessários 
estudos para efeito de cargas parciais nos tirantes, principalmente ao caso de escavações sequenciais 
em cotas inferiores a trechos já concretados. 

As estruturas de concreto deverão ser executadas de cima para baixo, quando em cortes, e de baixo 
para cima para a situação de aterro. 

As cortinas mistas, ou seja, parte em corte e parte em aterro, exigirão tratamento diferenciado no sentido 
de se implantar inicialmente trecho de painel junto ao ponto de cotas mais baixas, considerado o terreno 
natural, e, a partir de então, serem executados os painéis inferiores em situação de cortes, e aos painéis 
superiores com reaterro junto ao tardoz. 

Para efeito de drenagem interna do maciço, em casos de reaterro, deverão ser executados 
conjuntamente os filtros de tardoz que poderão ser constituídos por elementos filtrantes, mantas 
geotêxteis não tecidas, além dos buzinotes (barbacãs). 

' 0 c, 	• Onc0 



N° 

ICCODEMIG CADERNO DE ENCARGOS 778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. o  

(e 
CONCREMAT 
*nimbaria 

EXPOMINAS - SÃO JOÃO DEL REI - MG 
	 FOLHA 	

45 
TiTULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

No caso de execução de estruturas em trechos de corte, a drenagem do maciço deverá, 
preferencialmente, ser executada antes da concretagem do painel, através da incorporação de 
elementos pré-fabricados, como por exemplo, "gaiolas" preenchidas com brita e envoltas em manto 
geotêxtil; caso contrário, a drenagem de tardoz deverá ser executada após a concretagem, através da 
execução dos poços e instalados os elementos filtrantes. 

Caso seja necessário, deverão ser implantados drenos sub-horizontais profundos (DHP's), em função de 
nível de lençol freático elevado ou mesmo em trechos onde não for possível a implantação de filtros de 
tardoz. 

As obras complementares como a execução da drenagem superficial como canaletas, descidas d'água, 
redes de sistemas de galerias, bem como a proteção dos taludes com vegetação tipo grama em placas, 
tela vegetal, grama armada, concreto projetado, dentre outros, são fundamentais para a garantia do 
perfeito funcionamento da obra implantada, bem como de sua vida útil. 

3.11.2.4.2 TIRANTES 

Os tirantes podem ser constituídos de barras, fios e cordoalhas como, por exemplo, os apresentados a 
seguir. 

Quaisquer outros tirantes que sejam previstos deverão estar acompanhados de documentação técnica 
que abone o seu desempenho fornecido por instituto de pesquisa. 

Tipos de tirantes mais usuais 

TIRANTE 
AÇO 

CARGA DE 

TRABALHO (I)  DIÂMETRO TIPO 

32 mm Barra GEWI 21 tf 
32 mm Barra 8T85/105 35 tf 

6 0 8 mm Fio CP-150-RB 21 tf 
808 mm Fio CP-150-RB 28 tf 
1008 mm Fio CP-150-RB 35 tf 
1208 mm Fio CP-150-RB 42 tf 

40 12,7 mm Cordoalha CP-190-RB 35 tf 
60 12.7 mm Cordoalha CP-190-RB 52 tf 
80 12,7 mm Cordoalha CP-190-RB 69 tf 

100 12,7 mm Cordoalha CP-190-RB 87 tf 

3.11.2.4.2.1 CABEÇA DA ANCORAGEM 

Tirantes de barra 

A cabeça de ancoragem é composta basicamente por placas de apoio, cunha de grau e porcas, 
confeccionadas em aço forjado de alta resistência, com as dimensões indicadas no projeto. 

As placas de apoio, cunha de grau e porcas deverão resistir a esforços de, pelo menos, 1,5 vezes o 
limite de resistência à tração das barras. 

Tirantes de fios ou cordoalhas 

O conjunto definido como cabeça de ancoragem inclui as placas de apoio, cunha de grau, a cabeça 
móvel que permite a protensão do fio ou cordoalha, o sistema de ancoragem do tirante protendido, 
respiros e purgadores de injeção do trecho livre e o cone de proteção da cabeça de ancoragem. 
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A proteção de concreto contendo a cabeça do tirante deverá permitir que o conjunto, após protensão 
total dos tirantes, seja perfeitamente vedado e ofereça proteção total aos cones de ancoragem e à 
extremidade do elemento tensor. 

3.11.2.4.2.2 AÇO PARA PROTENSÃO 

Cada tirante será constituído por elementos de aço, com diâmetro, limites de escoamento e tensão 
mínima de ruptura à tração definidos, de modo a atingir as cargas indicadas no projeto. 

Os aços não deverão ser tratados com óleo solúvel ou qualquer outro produto antioxidante quando no 
estoque. Sua preservação deverá ser obtida por condições corretas de estocagem. 

O recebimento e aceitação dos aços pela Fiscalização obedecerão ao disposto na NBR-7482 — "Fios de 
Aço para Concreto Protendido", da ABNT. 

3.11.2.4.2.3 TUBOS DE INJEÇÃO 

Os tubos de injeção poderão ser de plástico (polietileno, poliestireno, etc.) ou em aço, com espessura de 
parede suficiente para suportar as pressões de injeção e as pressões laterais que possam ocorrer. 

A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA os certificados emitidos por laboratórios idôneos que 
comprovem as qualidades dos tubos quanto às cargas, às quais estarão submetidos. 

3.11.2.4.2.4 ESPAÇADORES OU CENTRALIZADORES 

Os espaçadores ou centralizadores serão constituídos por dispositivos metálicos ou plásticos com 
ranhuras ou aletas que permitam a livre passagem da calda de injeção e garantam o cobrimento mínimo 
da barra, fios ou cordoalhas prescritos na NBR-5629 —"Estruturas Ancoradas no Terreno", da ABNT. 

Todos estes elementos terão bordas arredondadas, para não danificarem os tubos de injeção e bainhas 
de proteção. Os elementos de aço não deverão conter liga ou qualquer revestimento de proteção que 
coloque em contato materiais diferentes. 

No trecho de transição entre a zona livre e ancorada, deverá ser instalado um elemento que, além da 
função de espaçador, também funcione como um elemento de vedação. 

Desta forma, procura-se garantir que a injeção do bulbo de ancoragem não interfira com a injeção do 
trecho livre. Este elemento, portanto, deverá permitir somente a passagem para o trecho ancorado, do 
tirante e do tubo de injeção principal. 

Os espaçadores deverão ser colocados em toda a extensão do tirante, com espaçamento máximo de 1,0 
m. 

3.11.2.4.2.5 BAINHAS 

a) 	Tirantes de barra 

A bainha individual do tirante a ser colocada no trecho livre deverá ser de polietileno ou de poliestireno 
(plástico extrusado), com características mecânicas satisfatórias e estabilidade face aos agentes 
agressivos, não apresentando em sua composição nenhum elemento agressivo ao aço. 

Seu diâmetro deverá ser ligeiramente superior ao da barra, para permitir no trecho livre sua 
movimentação sem atrito exagerado durante a operação de protensão. 

Uma bainha metálica deverá ser instalada ao longo de todo o tirante, propiciando assim, uma proteção 
adicional. 

A zona de transição entre o trecho livre e de ancoragem deverá ser cuidadosamente vedada, com massa 
de "durepóxi" ou similar, para evitar contaminação com calda ou outro material estranho provenien da 

/9 E r 
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zona ancorada para o interior da bainha. 

b) 	Tirantes de fios ou cordoalhas 

Os fios ou cordoalhas no trecho livre deverão ter bainhas individuais ("espaguetes") fabricadas em 
polietileno, poliestireno, etc., e com diâmetro ligeiramente superior ao do fio ou cordoalha, para permitir a 
livre movimentação do fio ou cordoalha por ocasião da protensão. 

Esta bainha deverá apresentar características mecânicas satisfatórias, estabilidade face a agentes 
agressivos e não apresentar em sua composição nenhum elemento agressivo ao aço. 
Além do anteriormente citado, e dependendo da agressividade dos terrenos e águas freáticas, devem-se 
adotar os sistemas de proteção indicados na BR-5639 — "Execução de tirantes ancorados no terreno", 
utilizando-se o sistema de proteção mais adequado para cada caso. 

3.11.2.4.2.6 VÁLVULAS "MANCHETE" 

O trecho ancorado deverá conter as válvulas "manchete", que permitirão o controle da pressão de 
injeção através do tubo de injeção. 

As válvulas "manchete" deverão estar espaçadas de 0,5 m e permitir pressões de abertura de até 6 MPa 
(60kgf/cm2), de modo a garantir o adequado funcionamento do bulbo de ancoragem. 

A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA certificado emitido por laboratório idôneo que comprove a 
eficiência das válvulas "manchete" em operação nas faixas especificadas pelo Projeto. 

Após o trecho de transição, já no trecho livre, devera ser posicionada uma válvula "manchete", para 
permitir a injeção de calda de cimento entre os fios protegidos pelas bainhas individuais e o tubo externo 
de PVC. 

3.11.2.4.2.7 CALDA DE INJEÇÃO 

A calda de injeção deverá ser de cimento 
"Calda de Cimento para Injeção", da ABNT. 

O fator água-cimento da calda não deverá 
projeto. 

e obedecer às condições prescritas na norma NBR-7681 — 

ser superior a 0,50, respeitando-se ainda o especificado no 

O índice de fluidez da calda de injeção, imediatamente antes de ser injetada, não deve exceder 18 
segundos, determinados conforme a NBR-7682 da ABNT ("Calda de Cimento para Injeção — 
Determinação do índice de Fluidez"). 

Não será admitida a utilização de calda, cujo índice de fluidez ultrapasse o valor de 18 segundos, 
durante o período de 30 minutos após a conclusão da mistura, determinado conforme a NBR-7685 da 
ABNT ("Calda de Cimento de Injeção — Determinação da Vida Útil"). 

A resistência mínima à compressão da calda de cimento deverá ser de 25 Mpa (250 kgf/cm2) aos 28 
dias. Essa resistência deverá ser atendida por ocasião dos ensaios de recebimento. 

A calda injetada deverá envolver toda a extensão do tirante, inclusive as zonas de transição dos trechos 
ancorados e livres. O recobrimento, entre o fio do tirante e a parede do furo ou a camisa, deverá ser de 
no mínimo 2,0 cm, garantido pelo espaçador ao longo da perfuração. 

A bomba, mangueiras, válvulas e conexões deverão ser, durante a execução, sistematicamente 
inspecionadas e testadas para impedir a entrada de ar, água, ou outras substâncias que possam 
prejudicar a eficiência e os resultados da injeção. 

3.11.2.5 FASES DE EXECUÇÃO DOS TIRANTES 

A execução dos tirantes deverá seguir a sequência básica apresentada a seguir: 
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perfuração; 
revestimento do furo, se necessário; 
limpeza do furo; 
introdução do tirante; 
injeção de preenchimento da bainha; 
injeção do tirante; 
injeção do trecho livre; 
ensaios de protensão; 
proteção da cabeça. 

3.11.2.5.1 PERFURAÇÃO 

A perfuração deverá ser executada por equipamento de roto-percussão ou rotativo. Durante a perfuração 
deverá ser executada a amostragem do material, a fim de caracterizar perfeitamente o terreno que 
propicia a ancoragem dos tirantes. 

A situação do terreno na região de instalação dos equipamentos de perfuração deverá ser estável 
(taludes com inclinações adequadas ou escavações em nichos), a critério da Fiscalização. 

Deverão\  ser executados ensaios de estanqueidade e de não intercomunicação das perfurações, 
devendo estes ser estabelecidos pela Fiscalização, em função dos resultados obtidos em furos de 
ensaios previstos ou nos primeiros furos das séries executadas. 

3.11.2.5.2 REVESTIMENTO DO FURO 

Para procurar minimizar os efeitos de desbarrancamentos de materiais ou queda durante a operação de 
instalação da haste, prevê-se o revestimento deste trecho com tubo de PVC ou de aço de parede fina 
("spirotubo", girotubo ou equivalente). 

A FISCALIZAÇÃO poderá dispensar o revestimento, desde que seja garantida a estabilidade das 
paredes do furo. Ressalta-se que se os ensaios indicarem o "agarramento" do trecho livre, a Empreiteira 
deverá substituir esses tirantes, às suas expensas. 

3.11.2.5.3 LIMPEZA DO FURO 

A limpeza do furo far-se-á por lavagem, e a liberação ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO. 

A lavagem normalmente será feita por meio de injeção de água através de um tubo semi-rígido, 
introduzido até o final da perfuração. Nesta operação não deverá ocorrer solapamento nem carreamento 
excessivo do material. 

Caso o tempo entre o término da perfuração e a injeção exceder a 6 horas, deverá ser realizada uma 
nova limpeza do furo. 

3.11.2.5.4 INTRODUÇÃO DO TIRANTE NA PERFURAÇÃO 

Antes da introdução do tirante na perfuração, deverá ser verificado o estado de limpeza da perfuração, a 
integridade de todos os componentes do tirante e o estado de oxidação do aço. 
O tirante deverá ser introduzido na perfuração, evitando curvaturas excessivas para posicioná-lo 
corretamente. 

Deve-se garantir o correto posicionamento da haste no interior do furo, com os centralizadores, de modo 
a se assegurar o recobrimento mínimo especificado por calda de cimento em toda a sua extensão. A 
extremidade inferior do tirante não deverá tocar o fundo da perfuração, devendo manter um espaço-Ws, 
de aproximadamente 0,50 m. 

I • 
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3.11.2.5.5 INJEÇÃO DE PREENCHIMENTO DA BAINHA 

A injeção da calda de cimento para preenchimento da bainha deverá ser iniciada pelo tubo de injeção 
posicionado junto à primeira "manchete" da extremidade inferior. 

Se tiver sido constatado um fraturamento exagerado na zona de ancoragem através dos procedimentos 
do item 6.1, deverá ser alterada a relação água / cimento da calda e ser processada esta injeção em 
etapas, para ser evitado um consumo exagerado de calda. Estas definições ficarão a cargo da 
Fiscalização. 

A injeção deverá ser mantida até que sejam removidos todos os eventuais detritos que possam ter 
permanecido no fundo da perfuração ou qualquer excesso de água da eventual lavagem. O controle 
dessas condições será feito pela observação das características da calda que retorna à boca do furo, 
garantindo-se, também, o completo preenchimento do mesmo. 

3.11.2.5.6 INJEÇÃO DO TRECHO ANCORADO 

O intervalo de tempo entre a injeção de preenchimento. Deve-se garantir o correto posicionamento da 
haste no interior do furo, com os centralizadores, de modo a se assegurar o recobrimento mínimo 
especificado por calda de cimento em toda a sua extensão. A extremidade inferior do tirante não deverá 
tocar o fundo da perfuração, devendo manter um espaço livre de aproximadamente 0,50 m. 

3.11.2.5.7 INJEÇÃO DE PREENCHIMENTO DA BAINHA 

A injeção da calda de cimento para preenchimento da bainha deverá ser iniciada pelo tubo de injeção 
posicionado junto á primeira "manchete" da extremidade inferior. 

Se tiver sido constatado um fraturamento exagerado na zona de ancoragem através dos procedimentos 
do item 6.1, deverá ser alterada a relação água / cimento da calda e ser processada esta injeção em 
etapas, para ser evitado um consumo exagerado de calda. Estas definições ficarão a cargo da 
Fiscalização. 

A injeção deverá ser mantida até que sejam removidos todos os eventuais detritos que possam ter 
permanecido no fundo da perfuração ou qualquer excesso de água da eventual lavagem. O controle 
dessas condições será feito pela observação das características da calda que retorna à boca do furo, 
garantindo-se, também, o completo preenchimento do mesmo. 

3.11.2.5.8 INJEÇÃO DO TRECHO ANCORADO 

O intervalo de tempo entre a injeção de preenchimento da bainha e a abertura das válvulas "manchete", 
assim como a pressão máxima admissivel em cada uma delas, serão definidos pela Fiscalização e / ou 
Projeto, bem como as eventuais adaptações face às características geológico-geotécnicas locais. Este 
intervalo de tempo, no entanto, nunca deverá ser inferior a 24 horas. Esses mesmos ensaios definirão os 
limites de consumo de calda, bem como das pressões correspondentes, e as etapas de injeção, 
garantindo a formação de bulbos de ancoragem adequados, sem consumo exagerado de calda. 

O tirante não deverá sofrer choques ou vibração até a calda de injeção ter atingido a resistência prevista. 

3.11.2.5.9 PROTENSÃO DOS TIRANTES 

Os tirantes serão protendidos quando a calda atingir a resistência característica mínima de 250 kgf/cm2  
(25 MPa). O tempo de espera para a calda atingir esta resistência será determinado pelos ensaios 
normalizados pela NBR-7684 — "Calda de Cimento de Irrigação — Determinação da ResisjAnci à 
Compressão" da ABNT. 

3.11.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por m2  de cortina executada, onde se inclui todas as fases de exec 
paramento de concreto e dos tirantes, desde a perfuração à protensão. 
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Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, estando incluídos a mobilização de 
equipamento, fornecimento de materiais, mão-de-obra, encargos e demais serviços necessários à sua 
execução. 

4. 	GRUPO 04— PAVIMENTAÇÃO 

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

4.1.1 OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de regularização do subleito. 

4.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.1.2.1 GENERALIDADES 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da via, transversal 
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20 
como terraplanagem. 

Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados 
independentemente da construção de outra camada do pavimento. 

Aplica-se a regularização do subleito de vias a pavimentar, com a terraplanagem 
estabelecida em projeto. 

4.1.2.2 MATERIAIS 

e longitudinalmente, 
cm será considerado 

no projeto, prévia e 

já concluída na cota 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No caso de 
substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de ocorrências indicadas no projeto, 
devendo satisfazer as seguintes exigências: 

Ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm; 

Ter um índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método DNER-ME 47- 64 
(Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado no dimensionamento do pavimento, 
como representativo do trecho em causa; 

Ter expansão inferior a 2%. 

4.1.2.3 EQUIPAMENTOS 

Para a execução da regularização, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

Motoniveladora pesada, com escarificador; 

• 	Carro-pipa distribuidor de agua; 

Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto-
propulsores; 

Grade de discos; 

Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de conformidade com o tipo de material 
na regularização. 
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4.1.2.4 EXECUÇÃO 

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos 
previamente. 

Após a execução de cortes ou aterros, operações necessárias para atingir o greide de projeto, proceder-
se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou 
aeração, compactação e acabamento. 

Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo com as especificações de 
terraplenagem. 

No caso de cortes em rocha, ou de material inservível para subleito, deverá ser executado o 
rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituição desse material inservivel por 
material indicado também no projeto. Neste caso, proceder-se-á a regularização pela maneira já 
descrita. 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa especifica aparente seca, 
máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade deverá ser a umidade 
ótima do ensaio citado ± 2%. 

4.1.3 CONTROLE 

4.1.3.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na 
pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactação; 

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da operação de 
compactação; 

Ensaios de caracterização (Omite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, usando-
se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-82-63 e ME-80-64), com espaçamento 
máximo de 250 m de pista; 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME-
47-64, (Proctor Normal), com espaçamento máximo de 500 m de pista; 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-47-64 (Proctor Normal), para 
determinação da massa especifica aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 
m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, 
bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio; 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique a 
homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. A amostragem (conjunto de 
ensaios para a determinação do valor estatístico) deverá ser feita na mesma frente de trabalho, e 
não em frentes de trabalho separadas. 

4.1.4 CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do 
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

2 cm em relação às cotas do projeto; 

+ 20 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando medida a menos; 

x? E 
Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

CODE, 
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4.1.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de plataforma 
regularizada, com os dados fornecidos pelo projeto. Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou 
aterros admitidos nos limites de tolerância. 

O pagamento será efetuado com base no preço unitário apresentado para este serviço, incluindo todas 
as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de 20 cm em relação ao greide final de 
terraplenagem, a escarificação, ao umedecimento ou aeração, a homogeneização, a conformação 
geométrica e a compactação do subleito, de acordo com o projeto, bem como toda a mão de obra e 
encargos necessários à sua execução. 

Quando o serviço de regularização exceder de 20 cm, em corte ou aterro, o excedente será pago como 
serviço de terraplenagem. 

4.2 REFORÇO DO SUBLEITO 

4.2.1 OBJETIVO 

Definir as diretrizes para a execução dos serviços de reforço do subleito. 

4.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.2.2.1 GENERALIDADES 

Reforço do subleito é a camada de espessura constante transversalmente e variável 
longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste 
e que, por circunstâncias técnico-econômicas, será executada sobre o subleito regularizado. 

4.2.2.2 MATERIAIS 

material a ser empregado deverá ser proveniente de empréstimos indicados no projeto, 
possuindo características superiores às dos materiais do subleito. Preferencialmente, serão empregados 
solos residuais (argila, saibros, etc.), selecionados, na fase de projeto, dentre os melhores disponíveis. 

índice de Suporte Califórnia mínimo, determinado segundo método do DNER-ME 49-64 e com a 
energia do método DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário) deverá ser superior ao valor do índice 
de Suporte Califórnia do subleito. A expansão máxima deverá ser de 1%. 

4.2.2.3 EQUIPAMENTOS 

Para execução do serviço de reforço do subleito poderão ser usados os seguintes equipamentos: 

Motoniveladora pesada com escarificador; 

• 	Carro-pipa distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, ebocados ou 
autopropulsores; 

Grade de disco; 

Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado. 



ICC9DEMN 

tibe 
CONCREMAT 
~mi 

CADERNO DE ENCARGOS 

TITULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

N• 

EXPOMINAS - SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

53 

4.2.2.4 EXECUÇÃO 

Compreende as operações de escavação e carga no empréstimo, transporte, descarga, espalhamento, 
pulverização, umedecimento ou secagem, compactação do material importado lançado na pista já 
regularizada e acabamento final, obedecendo a espessura indicada no dimensionamento do pavimento, 
em camadas individuais de, no mínimo 10 cm e, no máximo 20 cm de espessura, após a compactação. 

diâmetro máximo admissivel dos grãos não deverá ultrapassar 2" (5 cm), ou seja, metade da 
espessura da camada quando ela for de 10 cm. No caso de espessuras maiores, o diâmetro máximo 
dos grãos não deverá ultrapassar 3" (7,6 cm). 

grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente seca, 
máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor intermediário), e o teor de umidade deverá ser a 
umidade ótima do ensaio citado ± 2%. 

4.2.3 CONTROLE 

4.2.3.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento máximo de 100m na 
pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactação; 

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da operação de 
compactação; 

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, 
usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-82-63 e ME-80-64), com 
espaçamento máximo de 250 m de pista; 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME-
48-64 com espaçamento máximo de 500 m de pista; 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-64, para determinação da 
massa especifica aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista, com 
amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, 
eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio. 

número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique a homogeneidade 
do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada 
constituída de materiais da mesma ocorrência (empréstimo ou jazida). 

4:2.4 CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução do reforço do subleito, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos 
bordos. No caso da existência de meios-fios, a relocação e nivelamento serão executados, 
respectivamente, no eixo e a 10 cm do meio-fio, tanto de um lado quanto do outro da via. Serão 
permitidas as seguintes tolerâncias: 

+ 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando medida a menos; 
Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

Não será tolerado qualquer valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2 cm, em relação à 
espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de reforço com espessura 
média inferior à do projeto, a diferença será acrescida à camada imediatamente superior. 

No caso de aceitação de camada de reforço dentro das tolerâncias, com espessura média superior à 
do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto da camada imediatamente superior. 
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4.3 SUS-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

4.3.1 OBJETIVO 

O Caderno de Encargos tem como objetivo determinar as diretrizes básicas para a execução dos 
serviços de sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura. 

4.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.3.2.1 GENERALIDADES 

Esta especificação aplica-se à execução de sub-bases granulares constituídas de camadas de 
canga ferruginosa, minério de ferro, laterita, escória siderúrgica, brita de bica corrida ou, ainda, 
fundo de pedreira, executadas sem mistura de materiais. Eventualmente, poderão ser utilizados 
outros materiais, desde que sejam atendidos os parâmetros da presente especificação e as 
disposições do projeto. A procedência do material será indicada pelo projeto ou pela FISCALIZAÇÃO. 

4.3.2.2 MATERIAIS 

Os materiais a serem empregados em sub-bases estabilizadas granulometricamente, relacionados 
acima, devem apresentar índice de Suporte Califórnia igual ou superior a 20% e expansão máxima de 
1%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e com a energia de compactação 
correspondente ao método do DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário) ou correspondente ao 
ensaio 1180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), conforme indicação de projeto. O índice de grupo 
deverá ser igual a zero. 

agregado retido na peneira n°10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de 
fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outras substâncias 
prejudiciais. 

diâmetro máximo dos elementos da sub-base deverá ser, no máximo, igual a 5 cm (2"), devendo-se 
reduzir este diâmetro, sempre que possível. 

As escórias a serem utilizadas deverão ser provenientes de alto-fornos, estas isentas de refratário e 
devendo estar garantida a sua estabilidade em contato com água. Tal estabilidade se dá 
normalmente pela ação de intemperismos durante longos períodos de estocagem e pela exposição 
cíclica à saturação em água e secagem. 

Desta forma, exige-se que a escória de alto-forno a ser empregada se sujeite a depósito a céu 
aberto, pelo período mínimo de 2 anos, após sua formação. 

Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do primário ou secundário, o 
qual não é objeto de peneiramento. Para os fins da presente especificação, não se exige que 
o material esteja isento de contaminação por solos residuais, sendo até mesmo desejável que haja 
frações argilosas presentes, de modo a proporcionar-lhe certa plasticidade (IP da ordem de 4%). 

Em se tratando de canga ferruginosa, minério de ferro ou outros solos lateríticos, o índice de grupo 
poderá ser diferente de zero. Entende-se como solos lateriticos, aqueles cuja relação molecular 
S/R (sílica sesquióxidos) for menor que 2, e que apresentem expansão inferior a 0,2%, medida no 
ensaio de ISC, DNER-ME 49-74, com 26 golpes por camada. 

Admitir-se-á o valor de expansão até 0,5% no ensaio do ISC, desde que o ensaio de expansibilidade 
(DNER-ME 29-74) apresente um valor inferior a 10%. 

A canga de minério de ferro a ser empregada deverá ser preferencialmente de natureza 
limonítica, caracterizada pela cor avermelhada, sendo desejável que tenha índice de plasticidade 
mínimo de 5% (IP °/0). 
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4.3.2.3 EQUIPAMENTOS 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de sub-bases: 

Motoniveladora pesada com escarificador; 

• 	Carro tanque distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou 
autopropulsores; 

Grade de disco; 

Pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

4.3.2.4 EXECUÇÃO 

Compreende as operações de 	espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, 
compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na 
largura desejada, nas quantidades que permitam após a compactação, atingir a espessura constante 
do projeto. 

Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 
cm, elas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com espessura máxima de 20 cm e 
mínima de 10 cm, após a compactação. 

O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto: 

No mínimo, 100%, em relação à massa especifica aparente seca, máxima, obtida no ensaio 
DNER-ME 48-64 (Proctor intermediário); ou 

No mínimo, 100%, em relação à massa especifica aparente seca, máxima, obtida no ensaio T-
180-57 da AASHTO (Proctor Modificado). 

A determinação do desvio máximo de umidade admissivel será estabelecido pelo projeto ou pela 
FISCALIZAÇÃO, em função das características do material a ser empregado. 

4.3.3 CONTROLE TECNOLÓGICO 

4.3.3.1 ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

Determinação de massa especifica aparente, "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na 
pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactação; a 
profundidade do furo será igual à espessura da camada compactada. 

Uma determinação do teor de umidade, cada 100 m, imediatamente antes da compactação com 
peso mínimo da amostra de 500 g. 

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, 
usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-82-63 e ME-80-64), com 
espaçamento máximo de 150 m de pista, sendo as amostras coletadas do material espalhado na 
pista, imediatamente antes da compactação da camada; 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, de acordo com o método DNER- ME 49-74, com a 
energia de compactação do método DNER-ME-48-64, ou com energia de compactação do 
método T-180-57 da AASHTO, com espaçamento máximo de 300 m de pista; para o caso de 
solos lateriticos, o material deve ser moldado logo após a coleta da amostra, sem alteraçâQda 
umidade da pista; o 
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Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-64 (Proctor Intermediário) ou 
segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para determinação da massa especifica 
aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em 
pontos, obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e 
assim sucessivamente, a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser 
coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da compactação da camada. 

O número de ensaios de caracterização física e mecânica poderá ser reduzido, desde que se verifique 
a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituída de materiais da mesma 
ocorrência (jazida). 

4.3.4 CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da sub-base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

+ 10 cm, para cada lado quanto à largura da plataforma; 

Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

Não setolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2 cm, em relação à 
espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de sub-base com espessura 
média inferior à do projeto, a diferença será acrescida à camada de base. 

No caso de aceitação de camada da sub-base dentro das tolerâncias, com espessura média superior 
à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto referente a camada de base. 

4.3.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pelo volume compactado na pista, em metros cúbicos , segundo a seção 
transversal do projeto. 

No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, será considerada a espessura média 
calculada conforme as normas do DER-MG e do DNIT (BR-494). 

pagamento será feito conforme o preço unitário apresentado para este serviço, compreendendo a 
aquisição do material, todas as operações de limpeza de jazida, escavação, carga, confecção dos 
caminhos de serviço dentro da área da jazida ou utilizados para transporte, espalhamento, 
umedecimento ou aeração, homogeneização, compactação e conformação geométrica, bem como a 
mão de obra e todos os encargos necessários à sua execução. 

transporte do material da ocorrência para a pista será medido e pago conforme especificação própria 
para o serviço. 

4.4 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

4.4.1 OBJETIVO 

Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar as diretrizes básicas para a 
execução dos serviços de base estabilizada granulometricamente com mistura. 
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4.4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.4.2.1 GENERALIDADES 

Esta especificação aplica-se à execução de bases granulares constituídas de camadas de canga 
ferruginosa, minério de ferro, laterita, escória siderúrgica, brita de bica corrida, executadas sem 
mistura de materiais. A procedência do material será indicada pela FISCALIZAÇÃO. Eventualmente, 
poderão ser utilizados outros materiais, desde que sejam atendidos os parâmetros da presente 
especificação e as disposições do projeto. 

4.4.2.2 MATERIAIS GRANULARES NÃO LATERÍTICOS 

Os materiais a serem empregados em base estabilizada granulometricamente, relacionados no item 
acima, com exceção de canga de minério de ferro e outros solos lateríticos, deverão preencher os 
seguintes requisitos: 

A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% 
e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando estes limites forem ultrapassados; o 
equivalente de areia deverá ser maior do que 30%; 

A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem 
que passa na peneira n°40; 

O índice de Suporte Califórnia não deverá ser inferior a 60% e a expansão máxima será de 
0,5%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e com a energia de compactação 
correspondente ao método DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário) ou correspondente ao ensaio 
T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), conforme indicação de projeto. Para as vias em que 

tráfego previsto para o período de projeto ultrapassar o valor N = 5 x 106 
 , o inaice de Suporte 

Califórnia do material da camada de base não deverá ser inferior a 80%. 

O agregado retido na peneira n°10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas: de 
fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outras substâncias prejudiciais. 
Quando o agregado for submetido ao ensaio de abrasão "Los Angeles" não deverá apresentar desgaste 
superior a 55%. 

As escórias a serem utilizadas deverão ser provenientes de altos-fornos, estarem isentas de 
refratários, devendo estar assegurada sua estabilidade em contato com água. Tal estabilidade se dá 
normalmente, pela ação de intemperismos durante longos períodos de estocagem e pela exposição 
cíclica à saturação em água e secagem. 

Dessa forma, exige-se que a escória de alto-forno a ser empregada se sujeite ao depósito a céu 
aberto, pelo período mínimo de 2 anos, após sua formação. 

Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do primário ou secundário, o qual 
não é objeto de peneiramento. Para os fins da presente especificação, não se exige que o 
material esteja isento de contaminação por solos residuais, sendo até mesmo desejável que haja 
frações argilosas presentes, de modo a proporcionar-lhe certa plasticidade (IP da ordem de 4%). 

4.4.2.3 CANGAS FERRUGINOSAS, MINÉRIOS DE FERRO E SOLOS LATERÍTICOS 

Caso os materiais empregados sejam canga ferruginosa, minério de ferro ou outro solo laterítico, os 
mesmos deverão satisfazer a outros parâmetros. 

Entende-se por solos lateriticos, aqueles cuja relação 	molecular S/R (sílica sesquióxidos) for menor 
que 2, e que apresentem expansão inferior a 0,2%, medida no ensaio de ISC, DNERME 49-74, com 26 
golpes por camada. 

Admitir-se-á o valor de expansão até 0,5% no ensaio do ISC, desde que o ensaio de expansibilidade 
(DNER-ME 29-74) apresente um valor inferior a 10%. 

ob3,0I 
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Tais materiais deverão satisfazer às seguintes condições: 

índice de Suporte Califórnia (ISC) deverá obedecer aos seguintes valores, relacionados ao número 
N de operações do eixo padrão de 8,2 t, para o período de projeto: 

ISC ií:fro para N 95x 106; 

ISC ã30% para N > 5 x 106. 

material será compactado em laboratório, conforme ensaio DNER-ME 49-74, com 26 (Proctor 
Intermediário) ou 56 golpes (Proctor Modificado) por camada, para atender aos valores mínimos de ISC 
especificados no item acima, conforme indicação do projeto. 

Os valores mínimos do ISC devem ser verificados dentro de uma faixa de variação de umidade, a qual 
será fixada pelo projeto e pelas Especificações Particulares. 

Os materiais deverão apresentar: 

LL (limite de liquidez) O%;9 
IP (índice de plasticidade) 95%. 

agregado retido na peneira de 2 mm deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de 
fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial 
e apresOntando valores de abrasão "Los Angeles" menores ou iguais a 65%. 

A canga de minério de ferro a ser empregada deverá ser preferencialmente de natureza 
limonítica, caracterizada pela cor avermelhada, sendo desejável que tenha índice de plasticidade mínimo 
de 5% (5% P <15%). 

4.4.2.4 EQUIPAMENTOS 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base: 

Motoniveladora pesada, com escarificador; 

• 	Carro tanque distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto-
propulsores; 

Grade de discos; 

Pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

4.4.2.5 EXECUÇÃO 

Compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na largura 
desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura constante do 
projeto. 

Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a 20 
cm, elas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com espessura máxima de 20 cm e 
mínima de 10 cm, após a compactação. 
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O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto: 

No mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente seca, máxima, obtida no ensaio 
DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário); 

No mínimo, 100%, em relação à massa especifica aparente seca, máxima, obtida no ensaio T-
180-57 da AASHTO (Proctor Modificado). 

A determinação do desvio máximo de umidade admissivel será estabelecido pelo projeto ou pela 
FISCALIZAÇÃO, em função das características do material a ser empregado. 

4.4.3 CONTROLE 

4.4.3.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Determinações da massa específica aparente, "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na 
pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para os ensaios de compactação; a 
profundidade do furo será igual à espessura da camada compactada. 

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da compactação, com 
peso mínimo da amostra de 500 g. 

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, 
usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-82-63 e ME-80-64), com 
espaçamento máximo de 150 m de pista sendo as amostras coletadas do material espalhado na 
pista, imediatamente antes da compactação da camada. 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, de acordo com o método DNER- ME 49-74, com a 
energia de compactação do método DNER-ME-48-64, ou com energia de compactação do 
método T-180-57 da AASHTO, com espaçamento máximo de 300 m de pista; para o caso de 
solos lateríticos, o material deve ser moldado logo após a coleta da amostra, sem alteração da 
umidade da pista. 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-57 (Proctor Intermediário) ou 

segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para determinação da massa específica 

aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas 

em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., 

a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser coletadas do material espalhado 
na pista, imediatamente antes da compactação da camada. 

Uma determinação do equivalente de areia, com espaçamento de 100 m no caso de materiais não 
lateriticos, com índice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%. 

O número de ensaios de caracterização física e mecânica poderá ser reduzido, desde que se verifique 
a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituída de materiais da mesma 
ocorrência (jazida). 

4.4.3.2 CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da base, proceder-se-á à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

A 
+ 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma; 	 1„; 

CADERNO DE ENCARGOS 
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Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

O desempenho longitudinal da superfície, poderá apresentar flechas no máximo igual a 
1,5 cm, quando determinados por meio de régua de 3 m. 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ±2 cm, em relação à 
espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de base com espessura 
média inferior à do projeto, o revestimento será aumentado de uma espessura estruturalmente 
equivalente a diferença encontrada. 

No caso de aceitação de camada da base dentro das tolerâncias com espessura média superior à do 
projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto da camada de revestimento. 

4.4.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pelo volume compactado na pista, em metros cúbicos , segundo a seção 
transversal do projeto. 

No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, será considerada a espessura média 
calculada conforme as normas do DER-MG e do DNIT (BR-494). 

O pagamento será feito conforme o preço unitário apresentado para este serviço, compreendendo a 
aquisição do material, todas as operações de limpeza de jazida, escavação, carga, confecção dos 
caminhos de serviço dentro da área da jazida ou utilizados para transporte, espalhamento, 
umedeciimento ou aeração, homogeneização, compactação e conformação geométrica, bem como a 
mão de obra e todos os encargos necessários à sua execução. 

O transporte do material da ocorrência para a pista será medido e pago conforme especificação própria 
para o serviço. 

4.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA INCLUSIVE DESCARGA 

4.5.1 OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de transporte de material de 
qualquer categoria inclusive descarga. 

4.5.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.5.2.1 GENERALIDADES 

Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material de qualquer 
categoria, aquele cujo carregamento é feito por pás carregadeiras ou escavadeiras trabalhando 
em cortes, empréstimos ou ocorrências de material destinados às diversas camadas do pavimento. 

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, de preferência, ao 
longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou ocorrências de material para 
a pavimentação, a trajetória a ser seguida pelo equipamento transportador será objeto de 
aprovação prévia pela FISCALIZAÇÃO. Em se tratando de entulho, o local de descarga será definido 
também pela FISCALIZAÇÃO que indicará ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento 
transportador. 

Será permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o complemento colocado na 
báscula não permita o derramamento da carga durante o transporte. 

A área da descarga será definida pela FISCALIZAÇÃO e deve oferecer segurança para o tráfego e 
manobras do equipamento transportador. 

C 
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4.5.2.2 MATERIAIS 

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem ser: 

De qualquer das três categorias estabelecidas para os serviços de terraplenagem; 

Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do pavimento; 

Proveniente da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas de alvenaria de tijolo ou 
concreto. 

4.5.2.3 EQUIPAMENTOS 

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serão usados, 
preferencialmente, caminhões basculantes, em 	número e capacidade adequados, que possibilitem 
a execução do serviço com a produtividade requerida. 

4.5.2.4 EXECUÇÃO 

caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e jazidas, deverá ser 
mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa 
visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou jazidas, 
os caminhos de percurso deverão ser, quando necessário, umedecidos e drenados com a 
finalidade de evitar excesso de poeira ou formação de atoleiros. 

material deverá estar distribuído na báscula, de modo a não haver derramamento pelas bordas 
laterais ou traseira, durante o transporte. 

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído na báscula, de 
maneira que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem. 

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, seja na 
constituição dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização, seja na pista 
para confecção das diversas camadas do pavimento. 

4.5.3 CONTROLE 

Deverão ser providenciados meios para o controle das viagens do equipamento transportador, a 
fim de se evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a recebê-lo ou em 
locais indevidos, ou não apresente as características exigidas no projeto para emprego nas diversas 
camadas constituintes do pavimento. 

4.5.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos em m3 x km. 

Serão consideradas as distâncias efetivas de transporte entre os centros de massa do local de carga 
(corte, empréstimo, jazida, ou demolição) e da área destinada à descarga (aterro, bota-fora, depósito, ou 
pista), indicada pela Fiscalização, sendo a distância média determinada para cada segmento de corte, 
ou para cada via construída. O caminho seguido pelo equipamento transportador será aquele aprovado 
previamente pela FISCALIZAÇÃO, medidos em quilômetros. 

volume a ser considerado para o caso de materiais de terraplenagem e de escavação de valas será o 
geométrico, resultante da medição efetuada no corte ou empréstimo, independente da classificação. 
Para o caso de materiais oriundos de demolição e/ou outros, serão considerados os volumes 
determinados pela FISCALIZAÇÃO no equipamento transportador. 

Os serviços de transporte e descarga de material de qualquer categoria, relacionados no item desta 
especificação, serão pagos conforme os preços unitários contratuais, aplicados à medição referida 

. 5P-10 
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acima. 

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação incluem os encargos de 
manutenção, drenagem e molhamento dos caminhos de percurso, manobras e tempo de espera, bem 
como toda a mão de obra, encargos e outras despesas inerentes à execução dos serviços, incluindo os 
custos relativos e eventuais operações de espalhamento do material descarregado em bota-fora. 

4.6 IMPRIMAÇÃO 

4.6.1 OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de imprimação. 

4.6.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.6.2.1 GENERALIDADES 

Consiste a imprimação, na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante de baixa 
viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento 
betuminoso qualquer, objetivando: 

Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso 
empregado; 

Promover condições de aderência entre a base e revestimento; 

Impermeabilizar a base. 

4.6.2.2 MATERIAIS 

Podem ser empregados asfaltos diluídos, tipo CM-30 e CM-70. 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo DER-MG. 

A escolha do material betuminoso adequado deverá ser feita em função da textura do material de 
base. 

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser 
determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 1/m2, 
conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido. 

4.6.2.3 EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem 
para o inicio do serviço. 

Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, 
podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar comprimido poderá também ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 
uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite 
ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

°ODE' t'd 
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Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil 
observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e 
correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 
capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho. 

4.6.2.4 EXECUÇÃO 

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder-se-á varredura da sua superfície, de modo a 
eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na 
quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a 
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A 
temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 
função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento são de 
20 a 60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos. 

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, 
fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista fazendo-se a 
imprimação da adjacente, assim que à primeira for permitida a abertura ao trânsito. O tempo de 
exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não 
devendo ultrapassar a 30 dias. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar 
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material 
betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na 
aplicação do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do 
material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30; para o CM-70 a 
superfície deve se encontrar seca. 

4.6.3 CONTROLE DE QUALIDADE 

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo 
DNER, e considerado de acordo com as especificações em vigor. 

O controle para asfaltos diluídos constará de: 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t; 

1 ensaio de destilação, para cada 100 t; 

1 curva de viscosidade x temperatura, para cada 200 t. 

4.6.4 CONTROLE DE TEMPERATURA 

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso. 

4.6.5 CONTROLE DE QUANTIDADE APLICADA 

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material 
betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito 
por um dos modos seguintes: 



IC'CODEMIÇJ  CADERNO DE ENCARGOS  S' 	778006-20-PE-050-CG-0001 

Ober
EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	 FOLHA 

TtruLo:  
CONCREMAT 
~hada CADERNO DE ENCARGOS 

REV. o  

64 

Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a 
passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado; 

Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença 
de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a 
quantidade de material consumido. 

4.6.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A imprimação será medida através da área efetivamente executada, de acordo com o projeto, em metros 
quadrados, considerando-se o tipo de material betuminoso utilizado, compreendendo a aquisição, 
estocagem e transporte de material betuminoso (inclusive perdas), até a pista e todas as operações 
necessárias à perfeita execução da imprimação, incluindo a varrição da pista e sua completa limpeza. 

A imprimação será paga conforme o preço contratual, de acordo com a medição referida acima. 

4.7 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

4.7.1 OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de concreto betuminoso usinado a 
quente. 

4.7.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.7.2.1 GENERALIDADES 

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível, resultante da mistura de agregado 
mineral e ligante betuminoso, ambos a quente, com material de enchimento filler, em usina 
apropriada, espalhada e comprimida a quente. Sobre a superfície existente, imprimada e/ou 
pintada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura e a 
densidade de projeto. 

4.7.2.2 MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo DNER. 

4.7.2.2.1 MATERIAL BETUMINOSO 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos, conforme indicação do projeto: Cimentos 
asfálticos, de penetração 30/45, 50/60 e 85/100. 

4.7.2.2.2 AGREGADO GRAÚDO 

agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro 
material indicado nas especificações complementares e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e 
substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste "Los Angeles", é de 50%. 
Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não 
deve apresentar perda superior a 12%, em cinco ciclos. 

O índice de lamelaridade deve ser menor ou no máximo igual a 35%. 

No caso de emprego de escória, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou superior a 1100 
kg/m3. 

09 

4.7.2.2.3 AGREGADO MIÚDO 	 sn-c; 
O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas indivi 
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deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de 
substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

4.7.2.2.4 MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) 

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais 
componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, póscalcários, etc., e que 
atendam à granulometria do quadro abaixo apresentado. 

Granulometria 
Peneira Porcentagem 

mínima 
passando 

N°40 100% 
N° 80 95% 

N° 200 65% 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

4.7.2.2.5 COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte, à 
esquerda. A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da 
espessura da camada de revestimento, ou conforme indicação do projeto. 

A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas, 
apresentadas no quadro abaixo, à direita. 

Composlçáo da mistura 

Peneiras Poccentarm passando em peso 
Polegadas mm A 13 C 

2" 50.8 100 - - 
1W 38.1 95 — 100 100 - 
1' 25,4 75— 100 95 — 100 - 
W 19.1 60 — 90 60 — 100 100 
W 12,7 - - 85 — 100 
3/8" 9.5 35 — 65 45 — 80 75 — 100 

N° 	4 4.8 25 — 50 28 — 60 50 — 65 
N° 	10 2.0 20 — 40 20 — 45 30 — 75 
N° 40 0,42 10 — 30 10 — 32 15 — 40 
N° 60 0,18 5-20 3 — 8 8-30 
N°200 0.074 1 — 8 3 — 8 5 — 10 

Deverá ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e 
fluência da mistura betuminosa. 

4.7.2.3 EQUIPAMENTOS 
Curva granulométrIca - Tolerâncias 

Todo equipamento, antes do início da execução da 
obra, deverá ser examinado pela FISCALIZAÇÃO, 
devendo estar de acordo com esta especificação, sem o 
não será dada 	a 	ordem 	de serviço. 	A 
FISCALIZAÇÃO emitirá um laudo de liberação de 
equipamento, autorizando sua operação. 

4.7.2.4 DEPÕSITO PARA MATERIAL BETUMINOSO 

Os depósitos para ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, às temperaturas 
fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor, 

Peneiras % 
passando 
em • ;so 

Polegadas mm 

3/8 - 1W 
N° 40 - er 4 

N° 80 
N° 200 

9,5 - 38,0 
0.42 - 4,0 

0,18 
0.074 

±7 
±5 
±3 
±2 
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eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. 
Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a 
circulação, desembaraçada e continua, do depósito ao misturador, durante todo o período de 
operação. Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar 
perdas de calor. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de 
serviço. 

4.7.2.5 DEPÓSITO PARA AGREGADOS 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e 
serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as 
frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de 
descarga. Haverá um silo adequado para o "filler", conjugado para a sua dosagem. 

4.7.3 USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS 

As usinas poderão ser do tipo volumétrica ou gravimétrica; todavia deverão estar constituídas dos 
componentes a seguir relacionados: 

Silos frios com correia transportadora deverão ser de tamanho suficiente e completamente 
separados, a fim de se evitar a mistura de agregados durante a operação de abastecimento dos 
mesmos; 
Elevador de agregado frio; 
Cilindro secador; 
Elevador de agregado quente; 
Ciclone; 
Peneiras separadoras; 
Silos quentes; 
Silo balança; 
Misturador; 
Transportador de filler, etc. 

4.7.4 ACABADORA 

equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 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 a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e 
dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem 
irregularidades. 

4.7.5 EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO 

equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo 
TANDEN, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos compressores, tipo 
TANDEN, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser 
dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 

equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, 
enquanto 	esta se encontrar emcondições de trabalhabilidade. O equipamento para compressão só 
entrará em operação após a emissão do laudo de liberação da FISCALIZAÇÃO. 

4.7.6 CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, 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 de mistura às chapas. 

10L)EkS 
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4.7.7 EXECUÇÃO 

É de competência da FISCALIZAÇÃO autorizar ou não a execução da pintura de ligação nos 
casos onde tenha havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda, tenha sido a imprimação 
recoberta com areia, pó de pedra, etc., autorização esta por escrito, e sujeita, pois, a indenização. 

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 na qual o asfalto 
apresenta uma viscosidade, situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se 
preferencialmente, viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser 
feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C. Os agregados devem 
ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante betuminoso. 

4.7.8 PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente 
especificado. 

4.7.9 TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos 
veiculos basculantes antes especificados. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, 
cada carregamento deverá ser coberto com lona ou material equivalente, com tamanho suficiente para 
proteger a mistura em total segurança. 

4.7.10 DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA 

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo não chuvoso. 

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já 
especificado. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as mesmas deverão ser sanadas pela 
adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos 
e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a 
temperatura de 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, de 140 ±15 segundos, para o cimento asfáltico. 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão 
(60 ib/pol2), aumenta-se em progressão aritmética, à medida que a mistura betuminosa suporte 
pressões mais elevadas. A pressão dos pneus deve variar a intervalos periódicos (60, 80, 100, 120 
lb/pol2), adequando um conveniente número de passadas, de forma a obter o grau de compactação 
especificado. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da 
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, 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. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças bruscas de marcha para direção e inversões, nem 
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estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão ser c;  (. -9 
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umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

4.7.11 ABERTURA AO TRÂNSITO 

Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo 
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a devida autorização prévia 
serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

4.7.12 CONTROLE 

A procedência do material betuminoso e a Usina deverão ser aprovadas previamente pela 
FISCALIZAÇÂO da CODEMIG. 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório aprovado pela FISCALIZAÇÂO, obedecendo 
à metodologia de ensaios indicada pelo DNER/DNIT. 

4.7.12.1 CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 

O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

1 curva de viscosidade x temperatura para cada 200 t; 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser empregado na obra; 

1 ensaio de espuma para todo carregamento que chegará obra. 

4.7.12.2 CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia de operação da usina; 

1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do material; 

1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m3; 

1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por dia de operação da usina; 

1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por dia de operação da usina. 

4.7.12.3 CONTROLE DA QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA 

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na usina, para cada dia de 8 
horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, ± 0,3% da fixada no projeto. 

4.7.12.4 CONTROLE DA GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS 

Será procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações 
citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das 
tolerâncias especificadas no item anterior. 

4.7.12.5 CONTROLE DA MISTURA 

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo 
discriminados: 

Do agregado, no silo quente da usina; 

(
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Do ligante, na mistura; 

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 feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. 

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente. 

4.7.12.6 CONTROLE DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL DA MISTURA 

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produção da 
mistura. Os valores de estabilidade e de fluência deverão satisfazer ao especificado no item anterior. 
As amostras devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão. 

4.7.12.7 CONTROLE DE COMPRESSÃO 

O controle de compressão da mistura betuminosa deverá ser feito, preferencialmente, medindo-se a 
densidade aparente de corpos de prova extraídos da mistura comprimida na pista, por meios de brocas 
rotativas. 

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o processo do anel de aço. Para tanto, 
colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aço de 10 cm de diâmetro 
interno e de altura 5 mm inferior à espessura da camada comprimida. Após a compressão são 
retirados os anéis e medida a densidade dos corpos de prova neles moldados. 

Deve ser uma determinação, cada 150 m de meia pista, não sendo permitidas densidades 
inferiores a 96% 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-as com as densidades aparentes de corpos de prova 
moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova deverão ser colhidas bem 
próximas do local, onde serão realizados os furos e antes de sua compressão. A relação entre estas 
duas densidades não deverá ser inferior a 100%. 

4.7.12.8 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. Admitir-
se-á variação de ±10% da espessura de projeto, para pontos isolados, e até + 5% de variação 
da espessura, em 10 medidas sucessivas, não se admitindo reduções. 

4.7.12.9 CONTROLE DE ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE 

Durante a execução, deverá ser feito o controle diariamente de acabamento da superfície de 
revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3 m e outra de 0,90 m, colocadas em ângulo 
reto e paralelamente ao eixo da via, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos 
quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas. 

Observar, constantemente, o acabamento do revestimento betuminoso na junção com a sarjeta, afim 
de assegurar a impermeabilização desejada. 

ie E 
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concreto betuminoso usinado a quente será medido através da massa da mistura, efetivamente 
aplicada em rn3  de acordo com o projeto, englobando a aquisição, carga, descarga, estocagem de todos 
os materiais empregados, inclusive seu transporte até a usina de asfalto, e todas as operações 
necessárias à perfeita fabricação e aplicação do mesmo. 

O 	concreto betuminoso usinado a quente será pago conforme o preço contratual, de acordo com a 
medição dos serviços. O transporte da massa da usina até o local da aplicação não será objeto de 
pagamento em separado. 

4.8 REVESTIMENTO COM PISO INTERTRAVADO 

4.8.1 OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de revestimento em alvenaria 
poliédrica. 

4.8.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

4.8.2.1 GENERALIDADES 

Esta especificação aplica-se à execução de revestimentos em alvenaria poliédrica constituídos de 
materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, rejuntados com areia e assentes 
em um colchão de areia espalhado sobre a base de solo estabilizado. Trata também da remoção e 
da reconstrução do revestimento, para fins de substituição e manutenção. 

Pedras mestras são os primeiros poliedros assentados, em alinhamentos paralelos ao eixo da pista, 
destinados a servir de guia para o assentamento dos demais. 

4.8.2.2 MATERIAIS 

revestimento em alvenaria poliédrica será executado com materiais autorizados pela FISCALIZAÇÃO 
e que preencham os seguintes requisitos: 

4.8.2.2.1 MATERIAL PÉTREO POLIÉDRICO 

O material pétreo poliédrico a ser utilizado deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

Resistência à compressão simples maior do que 1000 kg/cm2; 

Peso especifico aparente mínimo de 2400 kg/m3; 

Absorção de água, após 48 horas de imersão, inferior a 0,5% em peso; 

Dimensões: o material pétreo poliédrico deverá ter uma face para rolamento, mais ou menos plana, 
que se inscreva em círculos de raios entre 0,05 me 0,10 m, e uma altura variável entre 0,10 e 0,15 m. 

4.8.2.2.2 MATERIAL DE ENCHIMENTO E FIXAÇÃO DO MATERIAL PÉTREO POLIÉDRICO 

Este material deverá ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, de areia, finos de minério 
ou outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO, isentos de torrões de terra. 

4.8.2.2.3 MATERIAL PARA A CAMADA DE RECOBRIMENTO 

material usado para a camada de recobrimento deverá ter as mesmas características do material de 
enchimento. 

4.8.2.3 EQUIPAMENTOS 
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Na sua execução do revestimento em alvenaria poliédrica são indicados os seguintes tipos de 
equipamentos: 

Carro-tanque com distribuidor de água; 

Rolo Tandem de 10 e 12 toneladas; ou tolo compactador de 3 rodas; 

Ferramentas manuais adequadas ao serviço; 

Caminhões basculantes para o transporte; 

Motoniveladoras. 

Além destes poderão ser usados outros equipamentos desde que submetidos previamente á 
FISCALIZAÇÃO. 

4.8.2.4 EXECUÇÃO 

O material de enchimento e fixação do material poliédrico deverá ser espalhado manual ou 
mecanicamente sobre a base numa espessura uniforme de 8 cm. 

Sobre essas serão assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirão de referência para 
o assentamento das demais. Essas pedras mestras deverão ser assentadas com espaçamento de 
cerca de 1,50 a 2,00 m no sentido transversal da via, a partir do eixo e de 4,00 m no sentido 
longitudinal, de conformidade com as partes transversal e longitudinal constantes do projeto. Desta 
maneira forma-se um reticulado facilitará o trabalho de assentamento, evitando desvios em relação aos 
elementos do projeto. 

Segue-se o assentamento das demais pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas 
pelo calceteiro, que fixará, com o martelo, no material de enchimento, com estas faces para cima. As 
pedras deverão ficar entrelaçadas e bem cuidadas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, e 
que as faces superiores não apresentem saliências acentuadas, uma em relação às outras. Por 
isto, o calceteiro deve ser cuidadoso, não só quanto à face de rolamento, quanto à de encosto entre 
duas pedras. 

As juntas maiores serão tomadas com lascas de pedras e as menores com o material de enchimento 
e fixação. 

Após o assentamento das pedras deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento, 
com 2 cm de espessura, sobre o calçamento, forçando-se a penetração desse material nas juntas 
dos poliedros, por meio de vassourões adequados, ou irrigação em quantidade que não carreie o 
material, mas apenas facilite a penetração nas juntas. 

Deverão ser executadas, nos cruzamentos, fileiras de guias transversais à pista de rolamento das 
vias secundárias, paralelamente ao eixo da via principal obedecendo o nivelamento do revestimento. 

Em rampas superiores a 12% e inferiores a 20% deverão ser executadas, de 30 em 30 m, fileiras de 
guias (meios-fios) transversais à pista de rolamento, com a finalidade de evitar o escorregamento do 
calçamento. Em rampas superiores a 20%, o espaçamento poderá cair para 10 m. 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento dos poliedros, o calçamento será devidamente 
compactado. 

A rolagem deverá progredir, nas tangentes, das bordas para o centro, paralelamente ao eixo da pista, 
do modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até completar 
fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar mais movimentação alguma das pedras 
pela passagem do rolo. Nos trechos em curva a progressão do rolo deverá ser do bordo inter 
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curva para o bordo externo. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser 
prontamente corrigida, removendo e recolocando os poliedros com maior ou menor adição do material 
de assentamento, em quantidade suficiente à total correção do defeito. 

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser executada por meio de 
soquetes manuais adequados. Durante todo o período de construção do pavimento, e até o seu 
recebimento definitivo, os trechos em construção e o pavimento pronto deverão ser protegidos contra 
os elementos que possam danificá-lo. As aguas pluviais deverão ser desviadas por meio de valetas 
provisórias e o tráfego deverá ser proibido sobre a pista cujo pavimento estiver em construção. 

Quando a via não possuir meios-fios, o acabamento lateral do revestimento será executado com 
cordões ou feutos, que são peças de rocha ou concreto, com seção retangular ou trapezoidal, 
destinadas a serem assentadas com a face superior coincidindo com a superfície de rolamento 
dos poliedros, com a finalidade de proteger os bordos do pavimento. As dimensões dos cordões 
serão estabelecidas no projeto, podendo ser utilizadas as peças de meio-fio pré-moldadas. 

4.8.3 CONTROLE 

4.8.3.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 

Antes de iniciados os serviços, a pedra a ser utilizada deverá ser submetida aos ensaios de 
desgaste Los Angeles e durabilidade "Soundnes Test". O desgaste não deverá ser superior a 40% e 
a durabilidade não deverá apresentar perdas maiores que 
12%, quando submetida à exposição de 5 ciclos. 

4.8.3.2 CONTROLE GEOMÉTRICO 

pavimento pronto deverá ter forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção 
transversal-tipo, estabelecidos pelo projeto, com as seguintes tolerâncias: 

Tolerância das dimensões dos poliedros depois de assentados: serão tolerados, na fileira 
completa, no máximo 20% de poliedros com dimensões diferentes do estabelecido nesta especificação. 
A altura do poliedro nas sondagens feitas em diversos pontos escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, não 
poderá exceder em mais de 10% fora dos limites estabelecidos nesta especificação. 

Tolerância da superfície: a face do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua rígida de 2,50 m 
a 3,00 m de comprimento, disposta em qualquer direção, uma flecha superior a 10 mm em qualquer 
direção. 

Tolerância de espessura: a altura da camada de enchimento e fixação, mais a dos poliedros, depois 
de comprimidos, nas sondagens feitas em diversos pontos escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, não 
poderá diferir em mais de 5% da espessura fixada pelo projeto. 

pavimento deverá ser entregue ao tráfego somente depois de estar totalmente concluído, isto 
é, depois da compressão final. No caso de demolição de revestimento, deverá haver um controle 
visual com relação às danificações que poderão acontecer na base. 

Quando houver necessidade de reconstrução do revestimento poliédrico em pontos localizados 
por deficiência de execução, será feito somente o controle referente à superfície. 

4.8.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

serviço será medido por metro quadrado de revestimento poliédrico executado e aceito  ela 
FISCALIZAÇÃO. 	 ie E 
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pagamento será efetuado com base nos preços unitários, por metro quadrado, apresentados para este 
serviço, seja para execução, seja para remoção e reassentamento das peças poliédricas. 

Os preços englobarão todas as operações necessárias aos serviços, descritas nesta especificação, 
devendo estar incluídos o fornecimento e transporte dos materiais utilizado e toda a mão de obra, 
equipamentos e encargos necessários à sua confecção. 

As fileiras de guias para escoamento do revestimento, tanto transversal como longitudinalmente, serão 
objeto de medição e pagamento em separado, como serviço de meio-fio, conforme especificações 
próprias. 

5. 	GRUPO 05— DRENAGEM VIÁRIA 

5.1 BUEIROS TUBULARES 

5.1.1 OBJETIVO 

Estabelecer o tratamento adequado à execução de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos 
d'água perenes ou intermitentes de modo a permitir a transposição de talvegues que escoam de um 
lado para outro da rodovia. 

5.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

5.1.2.1 GENERALIDADES 

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de acordo com os elementos especificados no 
projeto. 

Para melhor orientação das profundidades e declividade da canalização recomenda-se a utilização de 
gabaritos para execução dos berços e assentamento através de cruzetas. 

Os bueiros deverão dispor de seção de escoamento seguro dos deflúvios, o que representa atender às 
descargas de projeto calculadas para períodos de recorrência preestabelecidos. 

Para o escoamento seguro e satisfatório o dimensionamento hidráulico deverá considerar o 
desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, cuidando ainda, evitar a ocorrência 
de velocidades erosivas, tanto no corpo estradai, como na própria tubulação e dispositivos acessórios. 

No caso de obras próximas à plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os riscos de degradação 
precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a segurança do tráfego, os bueiros deverão ser 
construidos de modo a impedir, também, a formação de película de água na superfície das pistas, 
favorecendo a ocorrência de acidentes. 

rejuntamento da tubulação dos bueiros será feito de acordo com o estabelecido nos projetos 
específicos. 

rejuntamento será feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação a fim de garantir a sua 
estanqueidade 

5.1.2.2 MATERIAIS 

Os tubos de concreto para bueiros greide deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e de 
encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT EB-6, ABNT MB-227, ABNT EB-103 e 
ABNT MB-228, consolidadas pela ABNT NBR-9794, para os tubos de concreto armado ou pela ABNT 
NBR-9793, no caso dos tubos de concreto simples. 

Particular importância será dada à qualificação da tubulação, com relação à resistência quanto 
compressão diametral, adotando-se tubos e tipos de berço e reaterro das valas como o recomenda  
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concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado de acordo com as normas ABNT 
NBR-6118 e ABNT NBR-7187 e dosado experimentalmente para a resistência à compressão ( fck min ) 
aos 28 dias de 15 MPa. 

material de rejuntamento empregado será argamassa de cimento e areia, no traço de 1:4, executado 
e aplicado de acordo com o que dispõe a DNER-ES 330/97. 
Os materiais empregados na construção das calçadas, berços, alas, testas, poderão ser: concreto 
ciclópico, concreto simples, concreto armado ou alvenaria e deverão atender às prescrições e 
exigências previstas pelas normas da ABNT e pelas contidas nas seções pertinentes das 
Especificações Gerais do DNER e ao Projeto. 

Para as bocas, alas, testas e berços o concreto deverá ser preparado como estabelecido pelas DNER-
ES 330/97, ABNT NBR-6118 e ABNT NBR-7187 de forma a atender a resistência à compressão ( fck 
rifin ) aos 28 dias de 11 Mpa. 

5 1 2 3 EQUIPAMENTO 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação dos 
bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que 
dispõem as prescrições específicas para os serviços similares. 

Recomenda-se como mínimo os seguintes equipamentos: 

Caminhão basculante; 
Caminhão de carroceria; 
Betoneira ou caminhão betoneira; 
Motoniveladora; 
Pá carregadeira; 
Rolo compactador metálico; 
Retroescavadeira valetadeira ou valetadeira; 
Guincho ou caminhão com grua ou Munck; 
Serra elétrica para formas; 
Vibradores de placa ou de imersão. 

5.1.2.4 EXECUÇÃO 

5.1.2.4.1 EXECUÇÃO DOS BUEIROS DE GROTA 

Para execução de bueiros tubulares de concreto instalados no fundo de grotas deverão ser atendidas as 
instruções indicadas abaixo. 

A Locação da obra deverá ser efetuada atendendo às Notas de Serviço para implantação de obras de 
arte correntes de acordo com o projeto executivo de cada obra. 

A locação será feita por instrumentação topográfica após desmatamento e regularização do fundo do 
ta lvegue. 

Precedendo a locação recomenda-se no caso de deslocamento do eixo do bueiro do leito natural 
executar o preenchimento da vala com pedra de mão ou "rachão" para proporcionar o fluxo das águas 
de infiltração ou remanescentes da canalização do talvegue. 

Após a regularização do fundo da grota, antes da concretagem do berço, locar a obra com a instalação 
de réguas e gabaritos, que permitirão materializar no local, as indicações de alinhamento, profundidade 
e declividade do bueiro. 

espaçamento máximo entre réguas será de 5m, permissíveis pequenos ajustamentos das ob ,E 
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definidas pelas Notas de Serviço, garantindo adequação ao terreno. 

A declividade longitudinal do bueiro deverá ser contínua e somente em condições excepcionais permitir 
descontinuidades no perfil dos bueiros. 

No caso de interrupção da sarjeta ou da canalização coletora, junto ao acesso, instalar dispositivo de 
transferência para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro indicado. 

A escavação das cavas será feita em profundidade que comporte a execução do berço, adequada ao 
bueiro selecionado, por processo mecânico ou manual. 

A largura da cava deverá ser superior à do berço em pelo menos 30 cm para cada lado, de modo a 
garantir a implantação de fôrmas nas dimensões exigidas. 

Havendo necessidade de aterro para alcançar a cota de assentamento, o lançamento, sem queda, do 
material será feito em camadas, com espessura máxima de 15 cm. Deve ser exigida a compactação 
mecânica por compactadores manuais, placa vibratória ou compactador de impacto, para garantindo o 
grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio para a execução do berço. 

Após atingir o grau de compactação adequado, instalar formas laterais para o berço de concreto e 
executar a porção inferior do berço com concreto de resistência (fck min > min11 MPa), com a 
espessura de 10cm. 

Somente após a concretagem, acabamento e cura do berço serão feitos a colocação, assentamento e 
rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traço 1:4. 

A complementação do berço compreende o envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto, 
obedecendo à geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com recobrimento mínimo de 15 
cm, acima da geratriz superior da canalização. 

5.1.2.4.2 EXECUÇÃO DE BUEIROS DE GREIDE COM TUBOS DE CONCRETO 

Para a execução de bueiros de greide com tubos de concreto deverá ser adotada a sistemática abaixo. 

Interrupção da sarjeta ou da canalização coletora junto ao acesso do bueiro e execução do dispositivo 
de transferência para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro indicado. 

Escavação em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo inclusive o recobrimento da 
canalização. 

Compactação do berço do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundação e a declividade 
longitudinal indicada. 

Execução da porção inferior do berço com concreto de resistência (fckmin > min11 MPa), com a 
espessura de 10cm. 

Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traço 1:4. 

Complementação do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto, obedecendo a geometria 
prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com recobrimento mínimo de 15 cm acima da geratriz 
superior da canalização. 

5.1.3 MANEJO AMBIENTAL 

Durante a construção dos bueiros deverão ser preservadas as condições ambientais exigindo-se, entre 
outros, os seguintes procedimentos: 

Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos 
dispositivos de modo a não provocar o seu entupimento, cuidando-se ainda, que este material não seja  
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conduzido para os cursos d'água de modo a não causar seu assoreamento. 

Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção de modo a não 
promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água. 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das obras 
deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais através de 
replantio da vegetação local ou grama. 

Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou 
veículos por terrenos naturais para não causar desfiguração. 

Nas áreas de bota-fora ou empréstimos necessários à realização das valas de saída que se instalam 
nas vertentes, deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o 
sistema de drenagem superficial. 

5.1.4 	CONTROLE 

5.1.4.1 CONTROLE DO MATERIAL 

Os tubos de concreto, quando de concreto armado, serão controlados através dos ensaios preconizados 
na ABNT NBR-9794. 

No caso de tubos de concreto simples o controle será feito através dos ensaios indicados pela ABNT 
NBR-9793. 

Para cada partida de tubos não rejeitados na inspeção, serão formados lotes para amostragem, 
correspondentes a grupos de 100 a 200 unidades para cada lote. De cada lote serão retirados quatro 
tubos a serem ensaiados. 

Dois tubos serão submetidos a ensaio de permeabilidade de acordo com MB 228. 

Dois tubos serão ensaiados à compressão diametral de acordo com o MB 113, e submetidos ao ensaio 
de absorção de acordo com o MB 227. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-7223 ou a ABNT NBR- 
9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na execução da primeira 
amassada do dia, após o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas 
horas, e cada vez que forem moldados corpos de prova. 

5.1.4.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

A amostragem mínima do concreto para ensaios de resistência à compressão, ou à flexão, deverá ser 
feita dividindo-se o trabalho em lotes, de acordo com a tabela a seguir adaptada da ABNT NBR-12655. 

O Controle Tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de corpos de prova à 
compressão simples, aos 7 dias, de acordo com o prescrito nas DNER-ES 330/97 e ABNT NBR-6118. 

Para tal, deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto e 
das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais materiais, satisfazendo às especificações 
referidas. 

No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resistência à compressão, ou à flexão, o 
número de determinações será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade 
a ser assumido pela CONTRATADA, conforme tabela abaixo. 

TABELA DE AMOSTRAGEM VAR ÁVEL 
(< 

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 t 	( k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92 \ 

( 
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o 	0,30 
	

0,25 
	

0,16 
	

0,15 
	

0,08 	I 0,06 
	

0,04 
	

0,03 
	

0,02 
	

0,01 
n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador 	O = risco do Executante 

5.1.4.3 VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 

5.1.4.3.1 CONTROLE GEOMÉTRICO 

O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliado por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. 

Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço, com as quais será 
feito o acompanhamento da execução. 

Da mesma forma serão feitos o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, 
acabamento das obras e enchimento das valas. 

O controle qualitativo dos dispositivos será feito de forma visual, avaliando-se as características de 
acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle para garantir que 
não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. 

5.1.4.3.2 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

Os segmentos construídos que não satisfaçam às condições geométricas e hidráulicas do projeto ou 
não atendam à qualidade exigida para a estabilidade estrutural deverão ser demolidos, não será 
tolerada a reutilização de fragmentos de concreto rejuntados com argamassa e peças quebradas ou 
danificadas. 

5.1.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os bueiros serão medidos pelo seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as 
declividades executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, bem como, a mão-de-obra e 
respectivos encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à sua execução. 

No caso de utilização de dispositivos pontuais acessórios, como caixas coletoras ou de passagem, as 
obras serão medidas por unidade, cujas quantidades foram estabelecidas nos projetos específicos. 

Nas medições dos demais dispositivos serão determinadas, em cada piquete, a largura, a profundidade 
total e a classificação do material escavado, cubando-se o volume total. 

O serviço será pago aos preços contratuais. 

5.2 DRENAGEM URBANA 

5.2.1 OBJETIVO 

Estabelecer os procedimentos para construção de dispositivos de drenagem urbana envolvendo 
galerias, bocas-de-lobo e poços de visita, destinados a coleta de águas superficiais e condução 
subterrânea para locais de descarga mais favorável. 

5.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

5.2.2.1 GENERALIDADES 

‘s'E 

%sy,t 
Galerias são dispositivos destinados à condução dos deflúvios que se desenvolvem na plataforma 
rodoviária para os coletores de drenagem, através de canalizações subterrâneas, integrando o sistema 
de drenagem da rodovia ao sistema urbano, de modo a permitir a livre circulação de veículos. 

Bocas-de-lobo são dispositivos de captação, localizados junto aos bordos dos acostamentos ou meios-
fios da malha viária urbana que, através de ramais, transferem os deflúvios para as galerias ou outros 
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coletores. Por se situarem em área urbana, por razões de segurança, são capeados por grelhas 
metálicas ou de concreto. 

Poços de visita são caixas intermediárias que se localizam ao longo da rede para permitir modificações 
de alinhamento, dimensões, declividade ou alterações de quedas. 

5.2.2.2 MATERIAIS 

5.2.2.2.1 TUBOS DE CONCRETO 

Os tubos de concreto deverão ser do tipo e dimensões indicados no projeto e serão de encaixe tipo 
ponta e bolsa, devendo obedecer às exigências da EB-6, MB-227, EB-103 e MB-228 da ABNT, 
consolidadas pela ABNT NBR-9794. 

Qualificação da tubulação com relação à resistência à compressão diametral e adoção de tubos e tipos 
de berço e reaterro das valas. 

5.2.2.2.2 TUBOS METÁLICOS 

No caso da adoção de tubos de chapa metálica corrugada deverão ser obedecidas as exigências e 
prescrições próprias as canalizações e as recomendações dos fabricantes. 

5.2.2.2.3 MATERIAL DE REJUNTAMENTO 

O material de rejuntamento a ser empregado será argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. 

5.2.2.2.4 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS-DE-LOBO, CAIXAS DE VISITA E SAÍDAS 

Os materiais a serem empregados na construção das caixas, berços, bocas e demais dispositivos de 
captação e transferência de deflúvios, deverão atender às prescrições e exigências previstas pelas 
normas da ABNT e pelo GRUPO 08 

5.2.2.3 EQUIPAMENTO 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços são os mesmos utilizados para obras com 
materiais utilizados nas obras de arte correntes. Recomenda-se, no mínimo, os seguintes 
equipamentos: 

Caminhão basculante; 
Caminhão de carroceria fixa; 
Betoneira ou caminhão betoneira; 
Motoniveladora; 
Pá carregadeira; 
Rolo compactador metálico; 
Retroescavadeira valetadeira ou valetadeira; 
Guincho ou caminhão com grua ou Munck; 
Serra elétrica para formas; 
Vibradores de placa ou de imersão. 

5.2.2.4 EXECUÇÃO 

5.2.2.4.1 GALERIAS 

Os coletores urbanos são constituídos por galerias com tubos de concreto, exigindo para a sua 
execução o atendimento ao item 5.1. BUEIROS TUBULARES. 

Os tubos deverão satisfazer às especificações da ABNT NBR-9794. 

As escavações deverão ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos indicados no projeto e 
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com a largura superando o diâmetro da canalização, no mínimo, em 60cm. 

O fundo das cavas deverá ser compactado mecanicamente até atingir a resistência prevista no projeto. 

Nas áreas trafegáveis a tubulação será assente em berço de concreto. 

O assentamento dos tubos poderá ser feito sobre berço de concreto ciclópico com 30% de pedra-de-
mão, lançado sobre o terreno natural, quando este apresentar condições de resistência adequadas, 
adotando-se (fckmin), aos 28 dias de 11MPa. 

No caso de execução de bases em concreto armado, ou berços de concreto simples, deverá ser 
adotado concreto com resistência à compressão (fckmin), aos 28 dias de 15MPa. 

Quando o material local for de baixa resistência deverá ser prevista sua substituição ou a execução de 
camada de reforço com colocação de pedra-de-mão ou rachão. 

As juntas dos tubos serão preenchidas com argamassa de cimento e areia em traço de 1:3, cuidando-se 
de remover toda a argamassa excedente no interior da tubulação. 

Os tubos terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os deflúvios no sentido 
descendente das águas. 

O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e alinhamento indicados no projeto 

O reaterro somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá ser feito, de preferência, 
com o material da própria escavação, em camadas com espessura máxima de 15cm, sendo 
compactado com equipamento manual até uma altura de 60cm acima da geratriz superior da tubulação. 

Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, que deverá ser cuidadosa de modo 
a não danificar a canalização. 

5.2.2.4.2 BOCAS-DE-LOBO 

As bocas-de-lobo, as caixas de visita e as saídas deverão obedecer às indicações do projeto. 

As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-
se uma sobrelargura conveniente nas cavas de assentamento. 

Concluída a escavação e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da 
boca-de-lobo. 

As bocas-de-lobo serão assentes sobre base de concreto dosada para a resistência à compressão ( 
fckmin), aos 28 dias de 15 MPa. 

As paredes serão executadas com alvenaria de tijolo maciço recozido ou tijolo de concreto, assentes 
com argamassa de cimento-areia no traço 1:3, sendo internamente revestidas com a mesma 
argamassa, desempenada e alisada à colher. 

A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta de concreto simples, dosado para uma 
resistência à compressão (fckmin), aos 28 dias de 15MPa, sobre a qual será fixado o quadro para 
assentamento da grelha. 

A grelha poderá ser de ferro fundido ou de concreto armado e deverá ter as dimensões e formas fixadas 
no projeto. 

Sendo a grelha de concreto armado este deverá ser dosado para resistência à compressão (fckmin), 
aos 28 dias de 22MPa. 
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5.2.2.4.3 POÇOS DE VISITA 

Os poços de visita deverão ser constituídos de duas partes componentes: a câmara de trabalho, na 
parte inferior e a chaminé que dá acesso à superfície na parte superior. 

Os poços de visita serão executados com as dimensões e características fixadas pelos projetos 
específicos ou de acordo com o Álbum de Projetos Tipo de Drenagem do DNER, citado no Capítulo 2. 

Os poços serão assentes sobre a superfície resultante da escavação regularizada e compactada, 
executando-se o lastro com concreto magro dosado para resistência à compressão (fckmin), aos 28 dias 
de 11MPa. 

Após a execução do lastro, serão instaladas as formas das paredes da câmara de trabalho e os tubos 
convergentes ao poço. 

Em seguida procede-se à colocação das armaduras e a concretagem do fundo da caixa, com a 
consequente vibração, utilizando-se concreto com (fckmin), aos 28 dias de 15 MPa. 

Concluída a concretagem das paredes, será feita a desmoldagem, seguindo-se, a colocação da laje pré-
moldada de cobertura da caixa executada com concreto dosado para (fckmin), aos 28 dias de 22MPa, 
sendo esta provida de abertura circular com a dimensão da chaminé. 
A laje de cobertura do poço poderá ser moldada "in loco" executando-se o cimbramento e o painel de 
formas, posteriormente retirados pela chaminé. 

Sobre a laje será instalada a chaminé de alvenaria com tijolos maciços recozidos, rejuntados e 
revestidos internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Alternativamente, a chaminé poderá ser executada com anéis de concreto armado, de acordo com os 
procedimentos fixados na ABNT NBR-9794. 

Internamente será fixada na chaminé a escada de marinheiro, para acesso à câmara de trabalho, com 
degraus feitos de aço CA-25 de 16 mm de diâmetro, chumbados à alvenaria, distantes um do outro no 
máximo 30 cm. 

Na parte superior da chaminé será executada cinta de concreto, onde será colocada a laje de redução, 
pré-moldada, ajustada para recebimento do caixilho do tampão de ferro fundido. 

A instalação do poço de visita será concluída com a colocação do tampão especificado. 

5.2.3 MANEJO AMBIENTAL 

Durante a execução das travessias de sarjetas ou valetas de drenagem superficial deverão ser 
preservadas as condições ambientais exigindo-se, entre outros, os seguintes procedimentos: 

Todo o material excedente de escavação, ou sobras, deverá ser removido das proximidades dos 
dispositivos evitando o entupimento, impedindo que seja conduzido para os cursos d'água, de modo a 
não causar seu assoreamento; 

Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção, de modo a não 
promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água; 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações, ou aterros necessários à implantação das obras, 
deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais através de 
replantio da vegetação ou grama; 

Durante o desenvolvimento das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou 
veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguração; 

Nas áreas de bota-foras ou empréstimos necessários à realização das valas de saída que se instalam 
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nas vertentes, deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o 
sistema de drenagem superficial. 

5.2.4 	CONTROLE 

5.2.4.1 CONTROLE DO MATERIAL 

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de corpos de prova à 
compressão simples, aos 7 dias, obedecendo ao que dispõe a ABNT NBR-5739. 

Para tal, deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto e 
das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às 
especificações referidas. 

Os tubos de concreto serão controlados através dos ensaios preconizados na ABNT NBR- 9794. 

Para cada partida de tubos não rejeitados na inspeção, serão formados lotes para amostragem, 
correspondendo cada lote a grupos de 100 a 200 unidades. 

De cada lote serão retirados quatro tubos a serem ensaiados. 

Dois tubos serão submetidos a ensaio de permeabilidade de acordo com MB 228. 

Dois tubos serão ensaiados à compressão diametral de acordo com o MB 113, sendo estes mesmos 
tubos submetidos ao ensaio de absorção de acordo com o MB 227. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-7223 ou a ABNT NBR- 
9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados na execução da primeira 
amassada do dia, após o reinicio dos trabalhos desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas 
horas e cada vez que forem moldados corpos de prova. 

5.2.4.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

O controle qualitativo dos dispositivos será feito de forma visual avaliando-se as características de 
acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que 
não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. 

Da mesma forma, será feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, 
acabamento das obras e enchimento das valas. 

O concreto ciclópico, quando utilizado, deverá ser submetido ao controle fixado pelos procedimentos da 
ABNT NBR-7223, quanto a consistência e ABNT NBR-5739, quanto a resistência à compressão. 

A amostragem mínima do concreto para ensaios de resistência à compressão, ou à flexão, deverá ser 
feita dividindo-se o trabalho em lotes. 

No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resistência à compressão, ou à flexão, o 
número de determinações será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade 
a ser assumido pela CONTRATADA, conforme a tabela seguinte: 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92 
IE 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = n° de amostras 	k = coeficiente multiplicador 	O = risco do Executante 
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5.2.4.3 CONTROLE GEOMÉTRICO 

O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliados por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. 

Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço com as quais será 
feito o acompanhamento da execução. 

As dimensões das seções transversais avaliadas não difiram das de projeto de mais do que 1%, em 
pontos isolados. 

Todas as medidas de espessuras efetuadas encontrem-se situadas no intervalo de O 10% em relação à 
espessura de projeto. 

5.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os dispositivos de drenagem serão medidos de acordo com os critérios definidos nas normas 
especificas, incluindo o fornecimento e colocação de materiais, bem como a mão-de-obra e respectivos 
encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à sua execução. 

No caso de utilização de dispositivos pontuais acessórios, como caixas coletoras ou de passagem, as 
obras serão medidas por unidade, cujas quantidades foram estabelecidas nos projetos específicos. 

Nas medições dos demais dispositivos serão determinadas, em cada piquete, a largura, a profundidade 
total e a classificação do material escavado, cubando-se o volume total. 

O serviço será pago pelos preços contratuais em conformidade com a medição acima incluindo todos os 
encargos e outras despesas inerentes à execução.1 

6. 	GRUPO 06— SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.1.1 OBJETIVO 

Estabelecer os requisitos básicos essenciais exigíveis para a execução de sinalização horizontal em 
rodovias. 

6.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

6.1.2.1 GENERALIDADES 

A seleção e aplicação da sinalização visando à segurança e o conforto do usuário deve obedecer aos 
requisitos básicos seguintes: 

atender a uma real necessidade; 
chamar a atenção dos usuários; 
transmitir uma mensagem clara e simples; 
orientar o usuário para uma boa fluência e segurança de tráfego; 
possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente; 
disciplinar o uso da rodovia; 
impor respeito aos usuários. 

6.1.2.2 MATERIAIS 

Todos os materiais devem previamente satisfazer às exigências das especificações aprovadas pelo 
DER-MG e/ou pelo DNIT no caso da rodovia federal. 
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As linhas serão pintadas com resina acrílica com espessura de 0,6mm e largura de 0,10m. 

Em rodovia federal devem atender às exigências das Especificações DNER-EM 368/97 e DNER-EM 
372/97 

6.1.2.3 EXECUÇÃO 

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. 

No caso de adição de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser adicionado à tinta, no máximo, 5% 
(cinco por cento) em volume de solvente compatível com a mesma, para ajustagem da viscosidade. 

6.1.3 CONTROLE 

6.1.3.1 CONTROLE DO MATERIAL 

Para utilização dos materiais é necessário que tenham sido aprovados em inspeção, de acordo com 
metodologias DNER-PRO 132 e DNER-PRO 231, e testes de laboratório, atendendo às exigências das 
especificações de materiais do DNER. 

6.1.3.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

A aplicação dos materiais só deve ser realizada após as seguintes observações: 

a superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, etc.; 

a pré-marcação deve estar perfeitamente de acordo com o projeto; 

a pré-marcação deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o ângulo nas 
curvas. 

O controle de qualidade da aplicação é realizado, no decorrer da implantação da sinalização, quando 
devem ser verificados e anotados os parâmetros listados a seguir: 

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; 

retrorrefletorização integral das faixas, sinais, etc... 
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6.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos pela área efetivamente aplicada expressa em m2. 

O serviço será pago pelos preços contratuais em conformidade com a medição acima incluindo todos os 
encargos e outras despesas inerentes à execução. 

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.2.1 OBJETIVO 

Estabelecer os requisitos básicos essenciais exigíveis para a execução de sinalização vertical em 
rodovias. 

6.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

6.2.2.1 GENERALIDADES 

Sinalização vertical - processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, no 
plano vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter permanente e, 
eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com propósito de regulamentar, advertir ou 
indicar, uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o conforto e 
segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego. 

Placas de sinalização - dispositivos para controle de trânsito, verticais ao lado ou sobre a pista, 
transmitindo mensagens fixas e eventualmente móveis mediante símbolos, ou legendas previamente 
conhecidas e legalmente instituídas, visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das vias, 
pelos veículos e pedestres de forma mais segura e eficiente. 

Painéis - dispositivos especiais constituídos por chapas metálicas com mensagens visando segurança e 
melhor fluxo de tráfego, suspensas sobre a rodovia por meio de estruturas adequadas. 

6.2.2.2 MATERIAL 

Todos os materiais devem previamente satisfazer às exigências das especificações aprovadas pelo 
DER-MG e/ou pelo DNIT no caso da rodovia federal. 

As chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta fosca. 

As chapas para placas totalmente refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem, preparada 
com "primer". 

As chapas para placas semirefletivas terão a superfície que irá receber a mensagem pintada na cor 
específica do tipo de placa. 

Os suportes metálicos serão de aço galvanizado ou de aço com proteção de tinta anti-corrosiva. 

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve 
ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as 
características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, 
como à noite sob luz refletida. 

6.2.2.3 EQUIPAMENTO 

Os equipamentos utilizados na implantação da sinalização vertical são: 

Martelete a ar comprimido; 
Caminhão Munck (para as placas suspensas); 
Cone de sinalização. 
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6.2.2.4 EXECUÇÃO 

Inicialmente deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do terreno de 
implantação das placas. Em seguida deverá ser efetuadas, na sequência: 

Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada. 

Marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o projeto de 
sinalização. 

Distribuição das placas nos pontos já localizados anteriormente. 

Escavação da área para fixação dos suportes. 

Preparação da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos suportes das 
estruturas de sustentação. 

Fixação das placas aos suportes e às travessas através de parafusos, porcas e contra-porcas. 

Implantação da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição 
permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. 

A implantação das placas ou painéis suspensos deve contar com a utilização de caminhão Munck e de 
corda para servir de guia, devido às suas dimensões evitando giros ou deslocamentos das placas. Fase 
em que o trânsito deverá ser desviado, com o auxílio de cones ou qualquer dispositivo com a mesma 
finalidade. 

6.2.3 CONTROLE 

6.2.3.1 CONTROLE DO MATERIAL 

Para utilização dos materiais é necessário que tenham sido aprovados em inspeção, de acordo com 
metodologias atendendo às exigências das especificações de materiais do DER-MG e/ou do DNIT em 
caso da rodovia federal. 

Não devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas. 

6.2.3.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

O controle dos serviços deve ser realizado através de verificações dos seguintes requisitos: 

Localização, tipos e dimensões da sinalização. 

Eventual obstrução à visibilidade da sinalização. 

Condição da fundação para fixação da estrutura de suporte em concreto de cimento Portland, 
nas dimensões e resistência previstas. 

Altura da sinalização em relação à superfície do pavimento. 

Fixação dos suportes e da sinalização. 

Necessidade de substituição de placas de sinalização por avarias quaisquer. 

Tipo de película utilizada. 

Sinalização adequada para os serviços de implantação. 



CODEMIC 

CONCREMAT 
engenhar!' 

P4' 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

CADERNO DE ENCARGOS 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI -MG 

REV. o  

86 
TITULO: 

6.2.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de Sinalização Vertical serão medidos através da quantidade de placas implantadas, para 
cada tipo, incluindo o fornecimento e colocação de materiais, bem como a mão-de-obra e respectivos 
encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à sua execução. 

O serviço será pago pelos preços contratuais em conformidade com a medição acima incluindo todos os 
encargos e outras despesas inerentes à sua implantação. 

7. GRUPO 07- FUNDAÇÕES 

7.1 FUNDAÇÕES EM SUPERFÍCIE 

7.1.1 OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes básicas para a execução dos serviços de fundação em superfície. 

7.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

7.1.2.1 GENERALIDADES 

Os materiais utilizados para a execução das fundações diretas (concreto, aço e forma), obedecerão às 
especificações de projeto e normas da ABNT. 

7:1.2.2 EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos para execução das fundações serão função do tipo e dimensão do serviço. 
Poderão ser utilizados: escavadeiras para as operações de escavação, equipamentos para 
concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras, caçambas, guindastes para colocação de 
armadura, bombas de sucção para drenagem de fundo de escavação e outros que se fizerem 
necessários. 

7.1.2.3 EXECUÇÃO 

Todos os escoramentos necessários ficarão a cargo da CONTRATADA; 

Quanto ao tipo do lençol d'água, caberá à CONTRATADA investigar a ocorrência de águas 
agressivas no subsolo, o que, caso constatado, será imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO. A 
proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas 
será objeto de estudos especiais por parte da CONTRATADA, bem como, de cuidados de 
execução no sentido de assegurar a integridade e durabilidade da obra. 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA no que se refere 
à resistência das mesmas e à estabilidade da obra. 

Durante a execução dos serviços, a natureza ou comportamento do terreno poderá acarretar 
modificações no tipo de fundação adotado. Nesta hipótese, deverá a CONTRATADA submeter à 
FISCALIZAÇÃO as alternativas possíveis para solução do problema. Aprovado pela CODEMIG a 
solução mais conveniente, caberá a CONTRATADA todas as providências concernentes às 
modificações do respectivo projeto. 

O concreto a ser utilizado deverá satisfazer às condições previstas em projeto (fck, "slumps", etc.), 
bem como às prescrições contidas nas especificações da obra, em tudo que lhe for aplicável admitindo-
se o emprego do concreto convencional ou o concreto ciclópico, de acordo com o tipo de fundação. 
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Na execução das fundações em superfície a CONTRATADA não deverá restringir-se à profundidade 
prevista em projeto, a escavação será levada até a cota onde o terreno apresentar resistência 
suficiente. 

preparo adequado da superfície, sobre a qual o concreto será lançado, será governado 
pelas exigências de projeto, pelas condições e pelo tipo do material de fundação. 

Antes do lançamento do concreto, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de 
quaisquer materiais, que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por 
chuvas, etc. 

Águas, porventura existentes nas valas, deverão ser totalmente esgotadas. 

fundo das valas após devidamente compactados, deverá ser recoberto com uma camada de 
concreto magro de 5 cm. 

Corrimentos de água que procedem da parte externa da fundação a ser concretada, deverão ser 
direcionados para drenos ou locais de bombeamento. 

Durante a etapa de escavação das valas a CONTRATADA deverá providenciar dispositivos 
para a prevenção de acidentes, tais como cercas, gradis, tapumes, etc. 

controle tecnológico do concreto deverá ser rigorosamente executado de acordo com as normas da 
ABNT referenciadas no Grupo 07 — Estrutura de Concreto e Metálica. 

7.1.2.4 SAPATA ISOLADA 

Sapata Isolada: Trata-se de fundação em superfície, isolada, semi-flexível, ou semi- rígida, 
confeccionada em concreto armado. 

Os esforços de tração produzidos na parte inferior da sapata serão absorvidos por armadura, que 
deverá estar convenientemente envolvida no concreto de modo a se evitar a corrosão. 

Para se evitar o aparecimento de tensões acima das previstas em projeto, deverá haver rigoroso controle 
na locação dos elementos, bem como nos respectivos ângulos de inclinação previstos. 

No caso de sapatas contíguas, assentes em cotas diferentes, deverá se concretar primeiramente a 
sapata situada na cota mais baixa, respeitando-se também, as condições impostas nas normas 
especificas. 

Competirá à CONTRATADA verificar se a taxa de fadiga (taxa de trabalho do terreno) é compatível com 
a adotada pelo autor do projeto de fundações, concretando as sapatas em camadas do solo que 
assegurem a perfeita estabilidade da obra. 

7.1.3 CONTROLE EXECUTIVO 

As fundações deverão ser locadas perfeitamente de acordo com o projeto. 

A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou compatível com o solo escavado. 
Uma vez atingida a profundidade prevista em projeto, o terreno de fundação será examinado para 
a confirmação da tensão admissivel referenciada no projeto. No caso de não se atingir a resistência 
compatível com a adotada em projeto, a critério da FISCALIZAÇÃO e consultado o autor do 
projeto, a escavação será aprofundada até a ocorrência de material adequado. Será permitidn\ 
troca do solo ou por outro material, como pedras e areia, desde que consultado o autor do projetok) 
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Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície através da 
remoção de material solto ou amolecido, para a colocação do lastro de concreto magro previsto no 
projeto. 

As operações de colocação de armaduras e a concretagem dos elementos de fundação serão 
realizadas dentro dos requisitos das especificações de serviço, tanto quanto às dimensões e 
locações, quanto às características de resistência dos materiais utilizados. Cuidados especiais serão 
tomados para permitir a drenagem da superfície de assentamento das fundações diretas e para 
impedir o amolecimento do solo superficial. 

7.1.4 CONTROLE TECNOLÓGICO 

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente a 
NBR-6118 - "Projeto e execução de obras de concreto armado", e aos Códigos e Posturas dos 
órgãos Oficiais que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra; 

Um dos tópicos mais importantes do controle tecnológico é a realização da prova de carga em 
fundações, que objetiva determinar, por meios diretos, as características de deformação ou resistência 
do terreno. Este tópico terá um tratamento especial no final desta Parte. 

7.2 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

7.2.1 OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes básicas para execução dos serviços de fundações em Estacas Escavadas, 
conforme Projeto. 

7.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

7.2.2.1 GENERALIDADES 

Quando os solos próximos à superfície do terreno são dotados de baixa capacidade de carga e são 
compressiveis, não permitindo o emprego de fundações em superfície, as cargas estruturais são 
transferidas para os solos de maior capacidade de suporte, situados em maiores profundidades, por 
meio de fundações ditas profundas. 

7.2.2.2 MATERIAIS 

Os materiais utilizados para a execução das fundações profundas, concreto, aço e forma, 
obedecerão às especificações de projeto e normas da ABNT. 

7.2.2.3 EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos para execução das fundações em profundidade serão em função do tipo e dimensão 
do serviço a ser realizado e equipamentos para concretagem, como vibradores, betoneiras, 
mangueiras, caçambas, guindastes para colocação de armadura, bombas de sucção para drenagem 
de fundo de escavação e outros que se fizerem necessários. 

7.2.2.4 EXECUÇÃO 

Caso a execução das fundações seja sub empreitada para firma especializada, deverá a CONTRATADA 
submeterá apreciação prévia do CODEMIG, todas as credenciais da firma. Somente após autorização 
da FISCALIZAÇÃO, os serviços poderão ser iniciados. A firma sub-empreiteira deverá 
obrigatoriamente estar ciente de todas as normas e especificações contidas no Caderno de Encargos, 
relativos a estes serviços é de responsabilidade da CONTRATADA. 

Ao efetuar a fundação profunda, não deverá a CONTRATADA restringir-se às profundidades pré- 
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estabelecidas em projeto, mas prosseguir na cravação e/ou escavação até onde a camada de base 
apresentar resistência compatível com as cargas previstas para as fundações. 

Qualquer modificação durante a execução dos trabalhos, só poderá ser executada depois de 
autenticada pelo CODEMIG, sem que tal autenticação prejudique de qualquer modo o disposto 
quanto à responsabilidade da CONTRATADA. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas 	necessárias com escoramentos de 
construções vizinhas e sustentação de taludes, ou quaisquer outros itens necessários à perfeita 
execução e estabilidade da obra. 

Na execução de cada tipo de fundação profunda deverá ser seguido o exposto a seguir. 

7.2.2.4.1 ESTACA ESCAVADA 

Definição: É a estaca moldada "in loco" cujo processo de execução envolve a utilização de lama 
bentonítica. Geralmente são circulares e alongadas, e têm a sua resistência garantida pelo atrito ao 
longo do fuste. 

Utilização: Em terreno onde haja a necessidade de grande capacidade de carga, garantindo a 
transmissão da carga da superestrutura ao estrato profundo e resistente do subsolo. Podem-se utilizar 
elementos do tipo diafragmas contínuos de concreto armado moldados no terreno, como forma de 
se construir no solo, muro vertical de profundidade e largura variável. 

Execução: Compreende a realização das etapas de perfuração, colocação de armaduras e 
concretagem. No caso da perfuração ela poderá ser realizada a seco, em locais de solo coesivo ou 
mediante a utilização de sistemas de contenções das paredes dos furos, a ser realizada por meio da 
lama bentonitica ou mediante cravação de revestimento metálico apropriado. O sistema de perfuração 
pode ser por rotação ou por mandíbulas, conforme se trata de estacas cilíndricas ou paredes-diafragma 
e estacas- barrete. Terminada a perfuração procede-se a colocação da armadura em gaiolas pré-
montadas, por meio de guindaste, devendo a armadura ser dotada de estribos espirais, anéis de rigidez 
e espaçadores que possam garantir o recobrimento conveniente da ferragem principal. O lançamento do 
concreto em perfuração preenchida com lama bentonítica, requer o uso de um tubo de concretagem 
denominado de tubo tremonha. 

7.2.2.4.2 ESTACA TIPO STRAUSS 

Definição: São estacas executadas com revestimento metálico recuperável, de ponta aberta, de modo a 
permitir a escavação do solo. Poderão ser de concreto simples ou armado. 

Utilização: São usadas para resistir a esforços verticais de compressão ou de tração. O CODEMIG só 
admitirá seu uso em solos onde a camada resistente se situe acima do nível aquífero; sendo 
terminantemente vedada sua utilização em argilas submersas de consistência muito mole. As estacas 
terão comprimento máximo de 15,0 m. 

Execução: O equipamento empregado será basicamente o seguinte: 

Tripé semelhante ao utilizado para execução de sondagem a percussão; 

Forma metálica para cravação no terreno; 

Pilão com aproximadamente 300 kg; 

Guincho (sendo preferível o equipamento com 2 guinchos); 

Sonda de percussão, que escavará o terreno; 

(r; 

Linhas de tubulação de aço com elementos de 2,0 a 3,0 m, rosqueáveis entre si, além das 
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roldanas, cabos e ferramentas. 

O tripé será localizado de modo, que o soquete preso ao cabo de aço fique centralizado no 
piquete de locação. 

A perfuração será iniciada com o soquete até a profundidade de 1,0 a 2,0 m, o furo assim formado, 
servirá de guia para introdução do primeiro tubo dentado na extremidade inferior chamado coroa. 

Após a introdução da coroa, o soquete será substituído pela sonda de percussão, a qual por golpes 
sucessivos irá retirando o solo interior abaixo da coroa, e a mesma irá se introduzindo no terreno. 
Quando estiver toda cravada, será rosqueado o tubo seguinte, e assim por diante, até atingir-se uma 
camada de solo resistente e/ou que se tenha um comprimento de estaca considerado suficiente para 
garantia da carga de trabalho. 

Na primeira etapa de concretagem, a sonda será substituída pelo soquete. O concreto será lançado no 
tubo em quantidade suficiente para se ter uma coluna de aproximadamente 1,0 m. Sem puxar a 
tubulação, apiloa-se o concreto, formando uma espécie de bulbo. 

A execução do fuste será efetuada lançando-se o concreto dentro da tubulação e, à medida que for 
apiloado, deverá ser retirada a referida tubulação com emprego de guincho manual. 

Para garantia da continuidade do fuste, deverá ser mantida, dentro da tubulação, durante o apiloamento, 
uma coluna de concreto suficiente para ocupar todo o espaço perfurado e eventuais vazios no subsolo. 
Dessa forma, o pilão não terá possibilidade de entrar em contato com o solo da parede da estaca e 
provocar desmoronamento e mistura de solo com o concreto. 

Para se evitar o seccionamento do fuste, o molde deverá ser retirado com muito cuidado, e com 
velocidade tal a evitar invasão do solo no concreto. 

A concretagem será efetuada até um pouco acima da cota de arrasamento da estaca. Deverá ser 
deixado um excesso para o corte da cabeça da estaca. 

A operação final será a colocação dos ferros de "espera" para amarração aos blocos e baldrames, 
geralmente em número de 04 (quatro) ferros isolados com 2,0 m de comprimento, simplesmente 
cravados no concreto ainda fresco. 

Quando houver necessidade de colocação de armadura para resistência aos esforços de tração, 
deverão ser tomadas as seguintes precauções: 

A bitola mínima para execução de estacas armadas, deverá ser dimensionada, de forma que a 
armação fique situada entre o tubo e o soquete, para que este possa trabalhar livremente no 
interior daquela; 

Os estribos deverão ser convenientemente amarrados, de modo a obedecer rigorosamente o 
espaçamento previsto. 

Deverá haver especial cuidado quando da cravação do molde, principalmente próxima a uma estaca 
recém concretada, uma vez que o deslocamento lateral do solo causado pela cravação poderá danificar 
as estacas adjacentes. 

7.2.2.4.3 ESTACAS TIPO BROCA 

Definição: São estacas moldadas "in loco", executadas sem revestimento, de modo a transmitir para 
camadas mais resistentes do solo, as cargas a que serão submetidas. 

Utilização: Seu uso será limitado a terrenos com coesão, por exemplo, o CODEMIG admitira seu 
emprego apenas em serviços sem grandes responsabilidades (muros divisórios, galpões, etc.). Em 
nenhuma hipótese será admitido seu emprego quando submetidas á cargas superiores a 10 t. 
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Execução: Deverá ser executada por perfuração, com auxilio de trado espiral, manual ou mecanizado. 

Será observada a perfeita verticalidade da mesma, não sendo permitido desvio superior a 1:100. 
As brocas são limitadas em diâmetro e comprimento, sendo seu diâmetro mínimo de 25 cm e 
comprimento variando no intervalo de 4,0 a 6,0 m. 

Após a perfuração, o concreto será lançado em trechos de pouca altura e apiloado. 

7.2.3 CONTROLE EXECUTIVO 

Na execução das estacas, o operador não deverá restringir-se, rigorosamente, à profundidade 
prevista no projeto, realizando, porém, a cravação até onde a nega da estaca e o material extraído 
indicarem a presença de camada suficientemente resistente para suportar a obra a ser executada. 

As fundações não poderão ter os blocos invadindo o terreno vizinho nem o passeio da rua. 

As estacas terão o comprimento mínimo necessário, evitando-se, tanto quanto possível, soldas 
ou emendas. 

Quando da cravação de estacas vizinhas, sobretudo a distâncias inferiores a 5 (cinco) diâmetros e, 
mais particularmente, no caso de peças moldadas no solo, serão tomados os maiores cuidados no 
sentido de se evitar a possível danificação das estacas existentes (recém-cravadas), pela 
penetração das novas. 

No cálculo das fundações em profundidade, serão considerados os momentos e os esforços verticais 
e horizontais. 

Deverá ser considerado também, que a carga total de um bloco composto de várias estacas é 
menor que a soma das capacidades individuais das estacas, e que é tanto menor quanto maior for o 
número de estacas. 

Em todos os blocos de coroamento deverão ser utilizadas formas de madeira. Como o fundo da cava 
será recoberto com concreto magro, deverá ser evitado que ele cubra a cabeça das estacas. Para 
tanto, recomendar-se-á que a cabeça da estaca fique em cota mais alta que o fundo da escavação. A 
cota definitiva só deverá ser atingida após o lançamento do concreto magro. 

As cabeças das estacas, caso seja necessário, deverão ser cortadas com ponteiros até que se atinja a 
cota de arrasamento prevista, não sendo admitido nenhum outro aparelho para tal serviço. Não 
será admissivel a utilização de sistemas pneumáticos que possam ocasionar vibração excessiva nas 
estacas. 

Para cortar o concreto, serão utilizados ponteiros bem afiados, trabalhando horizontalmente e se 
possível um pouco inclinado para cima. 

O corte do concreto será efetuado em camadas de pouca altura, iniciando da periferia em direç- 
centro. 

Oç  ( 
6K-fc; 

As estacas deverão penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm para estacas de concreto e 
20 cm para estacas metálicas, salvo especificação contrária. 

Os materiais a serem utilizados na produção de estacas (água, pedra, areia, aço, cimento e 
madeira), deverão respeitar as prescrições contidas nas respectivas normas da ABNT. É permitida a 
utilização de aditivos e adições respeitadas às especificações dos fabricantes. 

As cabeças das estacas deverão ficar sempre em posição normal ao eixo das mesmas. 
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Em relação à prova de carga em fundações profundas esta será objeto de abordagem especifica, 
contida no item 4.1.5 deste caderno. 

7.2.4 TOLERÂNCIAS 

7.2.4.1 QUANTO A EXCENTRICIDADE 

7.2.4.1.1 ESTACAS ISOLADAS NÃO TRAVADAS 

No caso de estacas isoladas não travadas em duas direções aproximadamente ortogonais, será 
tolerado um desvio entre eixos de estaca e ponto de aplicação da resultante das solicitações do pilar, de 
10% do diâmetro da estaca. Será obrigatório, na verificação de segurança à flambagem do pilar, levar 
em conta um acréscimo de flambagem dependente das condições de engastamento da estaca. 

7.2.4.1.2 ESTACAS ISOLADAS TRAVADAS 

Neste caso, as vigas de travamento deverão ser dimensionadas para a excentricidade real, quando a 
mesma ultrapassar o valor do item anterior. Quanto à flambagem e verificação, deverá ser efetuada 
apenas quanto ao pilar. 

7.2.4.1.3 CONJUNTO DE ESTACAS ALINHADAS 

Para excentricidade na direção do plano das estacas deverá ser verificada a solicitação nas estacas. 
Admitir-se-á sem correção, um acréscimo de, no máximo, 15% sobre a carga admissivel de projeto 
da estaca. Acréscimos superiores a este deverão ser corrigidos, mediante acréscimo de estacas ou 
recurso estrutural. 

7.2.4.1.4 CONJUNTO DE ESTACAS NÃO ALINHADAS 

Deverá ser verificada a solicitação em todas as estacas, admitindo-se, na estaca mais solicitada, seja 
ultrapassada em 15% a carga admissivel de projeto. Acréscimos superiores a este, deverão ser 
corrigidos conforme item anterior. 

7.2.4.1.5 QUANTO AO DESVIO DE INCLINAÇÃO 

Sempre que uma estaca apresentar desvio angular em relação à posição projetada, deverá ser 
efetuada verificação de estabilidade, tolerando-se sem medidas corretivas um desvio de 1:100. Em 
se tratando de grupo de estacas, a verificação deverá ser efetuada para o conjunto, levando- se em 
conta a contenção do solo e as ligações estruturais. 

7.2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.2.5.1 APRECIAÇÃO DE ITENS RELATIVOS ÀS FUNDAÇÕES 

A metodologia de execução relativa aos itens forma, escoramento, desforma, etc., integrantes do 
grande grupo fundações, encontra-se referenciada no GRUPO 08, denominado de "Estruturas de 
Concreto e Metálica". 

7.2.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os Escoramentos de Cavas de Fundações (ensecadeiras) serão medidos por metro quadrado de 
pranchas verticais (ensecadeiras), com altura determinada pela diferença entre a cota de implantação da 
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ensecadeira e a cota necessária à contenção. Não será medido em separado o escoramento e 
contraventamento das pranchas verticais, bem como, o enchimento e apiloamento do material de 
enchimento, no caso de ensecadeira dupla. 

As Escavação e Aterros serão medidos em volumes de acordo com o indicando no Grupo 
Terraplanagem. A medição dos volumes será feita em metros cúbicos, através das seções transversais 
determinadas antes e depois da execução do serviço. 

Os blocos, sapatas, vigas baldrames, cintas, cortinas, etc. serão medidos separadamente por metro 
quadrado de fôrmas colocadas, por metro cúbico de concreto, por quilograma de aço dobrado e 
colocado nas fôrmas. 

As Estacas serão medidas pelo comprimento entre as cotas da ponta e do arrasamento, para as 
estacas moldadas no local o comprimento medido será entre as cotas do topo do bulbo e do 
arrasamento da estaca concluída. A base da estaca (bulbo), se houver, será considerada para efeito de 
medição como um metro de estaca cravada e concretada. Não deverá ser incluído na medição o corte 
das estacas e a perda do seu excesso, inclusive do tubo metálico, se for o caso. 

O serviço será pago pelos preços contratuais em conformidade com a medição acima incluindo todos os 
encargos e outras despesas inerentes à sua implantação. 

8. GRUPO 08 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA 

8.1 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

8.1.1 OBJETIVO 

O objetivo deste item é, expor de forma comentada, as determinações da NBR-6118 bem como a 
experiência acumulada pela CODEMIG com suas obras de concreto armado. 

O objetivo é procurar enfatizar os aspectos ligados à execução de uma obra de concreto 
armado, para lhe garantir uma vida útil com qualidade, superior a 50 anos. 

8.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

8.1.2.1 GENERALIDADES 

A passagem de tubulações ou qualquer outro elemento, através de peças estruturais (vigas e/ou 
lajes), será executada na peça devidamente curada, utilizando-se perfuratrizes especiais. Vale 
ressaltar que, tal procedimento, só será aceito com a existência de detalhamento no projeto 
estrutural, especificando o diâmetro e posição relativa dos furos, salientando, ainda, os cuidados 
estruturais a serem tomados. 

Os níveis definidos no projeto estrutural serão marcados e transferidos, obrigatoriamente, com o uso de 
equipamento a laser. 

Desta forma, serão descritos neste item normas e procedimentos voltados para a execução de 
obras, relacionando posturas de controle, inspeção e aceitação das suas estruturas. 

8.1.2.2 FORMAS E ESCORAMENTOS — DETERMINAÇÕES DA NBR-6118 

8.1.2.2.1 DIMENSIONAMENTO 	 DE,V 

As formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo às prescrições 
da norma específica. 
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8.1.2.2.2 FORMAS 

As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações prejudiciais, 
quer sob a ação dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, 
considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. 

8.1.2.2.3 ESCORAMENTO 

O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação de seu peso, do peso da 
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações 
prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de 
endurecimento. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 
retangular inferior a 5 cm, para madeiras duras, e 7 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais 
de 3,00 m de comprimento deverão ser contraventados. Deverão ser tomadas as precauções 
necessárias para evitarem se recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura 
que suporta o escoramento, pelas cargas por eles transmitidas. 

8.1.2.2.4 MADEIRAS 

8.1.2.2.4.1 EMENDAS NOS PONTALETES 

Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, que não deverá ser executada no terço médio 
do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e 
normais ao eixo comum. Deverão ser pregadas cobre- juntas em toda a volta das emendas. 

8.1.2.2.4.2 PRECAUÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

Deverão ser tomadas nas obras as devidas precauções para proteger as formas e o escoramento 
contra os riscos de incêndio, tais como cuidados nas instalações elétricas provisórias, remoção de 
resíduos combustíveis e limitação no emprego de fontes de calor. 

8.1.2.2.5 EXECUÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO ARMADO — MONTAGEM 

8.1.2.2.5.1 MONTAGEM DE FORMA DE PILAR 

Na 	montagem das formas dos pilares, devem serobservados os seguintes 
procedimentos: 

Verificar se o desmoldante foi aplicado nas formas (exceto no primeiro uso); 

Observar se o posicionamento das galgas e dos espaçadores e o espaçamento entre 
tensores ou agulhas atendem ao projeto; 

Conferir o prumo das formas de pilares, utilizando um prumo face, e a altura de topo de cada 
painel; 

Conferir a imobilidade do conjunto mão-francesa-gastalho e o esquadro do encontro dos painéis 
no topo do pilar; 

Verificar todos os encaixes das formas para que não haja folgas. 

Acertar eventuais diferenças encontradas em qualquer dos itens averiguados. 

8.1.2.2.5.2 MONTAGEM DE FORMA DE VIGA 

Na montagem das formas das vigas, devem ser observados os seguintes 
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procedimentos: 

Utilizando um prumo, observar se os pontos de fixação das linhas de náilon que definem os 
eixos da obra foram transferidos, do andar inferior para o pavimento a ser concretado, com 
exatidão. Acertar qualquer diferença encontrada; 

Verificar a locação dos topos das formas de pilares, com uma tolerância de ± 2 mm, bem como 
as dimensões internas das formas; 

Checar se o desmoldante foi aplicado na face da forma de viga (exceto no primeiro uso); 

Certificar-se do perfeito encaixe das formas na cabeça dos pilares, admitindo uma tolerância de 
± 2 mm; 

O alinhamento dos painéis laterais deve ser conferido por intermédio de linhas de náilon unindo 
as cabeças dos pilares; 

Observar o nivelamento dos fundos de viga, medindo com um metro a altura da forma até a linha 
de náilon posicionada horizontalmente, abaixo dos fundos de viga; 

Avaliar a perfeita imobilidade de todo o conjunto, assim como o espaçamento dos garfos definido 
em projeto. 

8.1.2.2.5.3 MONTAGEM DE FORMA DE LAJES 

Na montagem das formas das lajes, devem ser observados os seguintes 
procedimentos: 

Verificar a fixação e o posicionamento dos sarrafos-guia para apoio das longarinas; 

Checar o posicionamento das longarinas e das escoras, bem como o seu travamento; 

Será obrigatória, a verificação do nivelamento das formas de laje, com aparelho de nível a 
laser, pela parte superior das formas. O aparelho será instalado, em um local onde o trânsito de 
pessoas e a possibilidade de deslocamento do mesmo, seja menor, devendo a base, ser o 
mais firme possível. Define-se então, a referência de nível, segundo a qual, será verificado o 
nível da laje. Posiciona-se o sensor eletrônico do aparelho, preso a uma régua de alumínio, em 
diversos pontos, procedendo em cada um, os ajustes necessários, até que se tenha uma 
condição de nivelamento perfeita. Deve-se atentar para as lajes com previsão de contra-flecha. 
A Figura 1 apresenta o detalhe de um aparelho de nível a laser; 

Observar se o assoalho está todo pregado nas longarinas e com desmoldante aplicado. 

8.1.2.2.6 DISPOSITIVOS PARA RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO 

A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar a retirada de seus 
diversos elementos separadamente, se necessário. Para que se possa fazer essa retirada sem choque, 
o escoramento deverá ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a 
esse fim. 

Deverão ser utilizados produtos que facilitem a retirada das formas após a concretagem, 
sem, contudo deixar manchas ou bolhas sobre a superfície dos concretos. No ato de desforma 
das peças, é obrigatória a amarração prévia das formas a serem retiradas, como forma de evitar a sua 
queda e por consequência riscos de acidente e danos a futuras reutilizações. É importante que em 
todo sistema de forma sejam previstas faixas de reescoramento, cujas escoras não serão removidas no 
ato da desforma, ali permanecendo, como forma de se evitar a deformação plástica imediata e 
instantânea das peças de concreto. 

E»,  
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8.1.2.2.7 PRECAUÇÕES ANTERIORES AO LANÇAMENTO DO CONCRETO 

Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as medidas e a posição das formas, a fim 
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto. Procede-se a limpeza do interior 
das formas e a vedação das juntas, de modo a evitar a fuga de pasta. Nas formas de paredes, 
pilares e vigas estreitas e altas, devem-se deixar aberturas próximas ao fundo, para limpeza. 

As formas absorventes deverão ser molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento da 
água em excesso. No caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com produtos 
antiaderentes, destinados a facilitar a desmontagem, esse tratamento deverá ser executado antes 
da colocação da armadura. Os produtos empregados não deverão deixar, na superfície do 
concreto, resíduos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada da concretagem ou a 
aplicação de revestimento. 

8.1.2.3 ARMADURA— DETERMINAÇÕES DA NBR-6118 

Não poderão ser empregados na obra aços de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem 
aprovação prévia do projetista, em conformidade com a FISCALIZAÇÃO. Quando previsto o emprego de 
aços de qualidades diversas, deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar a troca 
involuntária. 

8.1.2.3.1 	LIMPEZA 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à 
aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

8.1.2.3.2 DOBRAMENTO 

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura 
previstos no projeto. As barras de aço deverão ser sempre dobradas a frio. As barras não podem ser 
dobradas junto às emendas com soldas. 

8.1.2.3.3 EMENDAS 

As emendas das barras de aço poderão ser executadas por trespasse ou por solda. Os trespasses 
deverão respeitar, rigorosamente, os detalhes e orientações do projeto estrutural. 

A solda, quando especificada no projeto, só poderá ser: 

Por pressão (caldeamento); 

Com eletrodo. 

As máquinas soldadoras deverão ter características elétricas e mecânicas apropriadas à qualidade do 
aço e à bitola da barra e ser de regulagem automática. Nas emendas por pressão, as extremidades 
das barras deverão ser planas e normais aos eixos e, nas com eletrodos, as extremidades 	serão 
chanfradas, devendo-se limpar perfeitamente as superfícies. A solda de barras de aço CA-50 deverá 
ser executada com eletrodos adequados, pré-aquecimento e resfriamento gradual. 

Deverão ser realizados ensaios prévios da solda na forma e com o equipamento e o pessoal a 
serem empregados na obra assim como ensaios posteriores para controle, de acordo com norma 
específica. 	 E>... 
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8.1.2.3.4 MONTAGEM 

A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que durante o 
concreto se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as 
barras entre si e as faces internas das formas. Para isso, deverão ser adotados os 
descritos no item c.8. 

Nas lajes deverá ser efetuada a amarração das barras, de modo que em cada 
afastamento entre duas amarrações não exceda 35 cm. 

8.1.2.3.5 PROTEÇÃO 

lançamento do 
distâncias das 
procedimentos 

uma destas o 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão estar dispostas de 
modo a não acarretarem deslocamento das armaduras. 

As barras de espera deverão ser devidamente protegidas contra a oxidação. Ao ser retomada a 
concretagem, elas deverão ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 

8.1.2.3.6 RECOBRIMENTO 

Qualquer barra da armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, deve ter cobrimento 
de acordo com norma específica. 

Se o solo não for rochoso, sob a estrutura deverá ser interposta uma camada de concreto simples, 
não considerada no cálculo, com o consumo mínimo de 250 kg de cimento por metro cúbico e 
espessura de pelo menos 5,0 cm. 

Para concreto em meio fortemente agressivo 4,0 cm. 

Para cobrimento maior que 6,0 cm deve-se colocar uma armadura de pele complementar, 
em rede, cujo cobrimento não deve ser inferior aos limites especificados neste item. 

8.1.2.3.6.1 MEDIDAS ESPECIAIS 

Além do cobrimento mínimo, deverão ser tomadas medidas especiais para aumento da proteção da 
armadura se o concreto for sujeito à abrasão, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou a 
agentes fortemente agressivos, tais como ambiente marinho e agentes químicos. 

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no 
projeto e na norma NBR-6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão 
utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto, e mesmo até outro dispositivo 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do 
concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão 
incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras. 

8.1.2.3.7 DOBRAMENTO, FIXAÇÃO DAS BARRAS E BARRAS CURVADAS 

Deverá ser realizado respeitando-se as prescrições contidas na NBR-6118, bem como no projeto 
executivo. 

0 
620c; 

CODet‘ 
A execução das obras deverá ser a mais cuidadosa possível a fim de que as dimensões, a 
forma e a posição das peças obedeçam às indicações do projeto, bem como da NBR-6118 da ABNT. 

8.1.2.3.8 TOLERÂNCIAS — DETERMINAÇÕES DA NBR-6118 
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8.1.2.4 CONCRETO 

8.1.2.4.1 PREPARO DO CONCRETO-DOSAGEM EXPERIMENTAL 

8.1.2.4.1.1 ESPECIFICAÇÃO 

Tanto a dosagem para o preparo do concreto em obra, quanto à encomenda e o fornecimento de 
concreto pré-misturado, deverão 	ter por base a resistência característica, fck, nos termos da norma 
NBR- 6118 da ABNT. 

8.1.2.4.2 CONCRETO PRODUZIDO NA OBRA 

8.1.2.4.2.1 A MEDIDA DOS MATERIAIS 

No caso de concretos produzidos nos canteiros, deverão ser obedecidas as seguintes condições: 

Quando o aglomerante for usado a granel, deverá ser medido em peso com tolerância de 3%. 
No caso de cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco DE 50 Kg, 
atendidas as exigências da NBR 6118; 

Os agregados miúdo e graúdo deverão ser medidos em peso ou volume, com tolerância de 3%, 
devendo-se sempre levar em conta a influência da umidade; 

A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 

O aditivo poderá ser medido em volume ou peso, com tolerância de 5%. 

8.1.2.4.2.2 PRODUÇÃO DO CONCRETO 

amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o tempo necessário para 
permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A 
duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o 
concreto. 

tempo mínimo de amassamento, em segundos, será 12,/d, 60-j d ou 3-j d, conforme o eixo da 
misturadora seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em 
metros).Nas misturadoras de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras amassadas 
até se alcançar a homogeneização necessária. No caso de concreto pré-misturado aplica-se a norma 
específica. 

A produção do concreto na própria obra será sempre realizada por intermédio de betoneiras de 
eixo inclinado. 

Para se edificar obras de grande durabilidade, no 
necessária a utilização de fatores água/cimento inferior 
0,55. Tal adoção terá efeito na permeabilidade do 
água/cimento mais baixos, implicam em concretos 
armaduras menos sujeitas ao ataque do oxigênio do ar 

que tange especificamente ao concreto, é 
a 0,60 e, preferencialmente, em torno de 
concreto produzido, que no caso de fatores 
menos porosos e, portanto, com suas 

e da água. 

concreto adequado deverá ser produzido, criteriosamente, de modo a 
possível, as suas propriedades. 

modificar, o menos 

Deverão ser verificadas as condições de estocagem do cimento (segundo norma especifica) e dos 
agregados (segundo norma específica). 

Com a utilização de um umidimetro é preciso fazer um mínimo de 3 medições diárias da umidade da 

7trE4 c)  
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areia e com ajuda de um balde graduado, previamente aferido em laboratório, completar a água 
necessária para conferir ao concreto a trabalhabilidade necessária, mantendo inalterado o fator 
água/cimento. A determinação constante da umidade da areia, sempre que iniciada a produção do 
concreto e quando for utilizado novo carregamento, junto com um cuidadoso lançamento da 
água necessária na betoneira, são os dois fatores principais que garantirão a uniformidade do 
concreto produzido. Esse controle será facilitado com o treinamento do mestre de obras ou 
encarregado de concreto, na determinação da umidade da areia e no uso de tabela que 
relaciona umidade da areia e água a adicionar à betoneira, para 1 ou 2 sacos de cimento. 

Após o operador da betoneira, estar devidamente orientado sobre a quantidade de água a ser 
adicionada, sua função será controlar o tempo da mistura (de acordo com norma específica), o 
número de carrinhos padiolas de agregados e sacos de cimento lançados no carregador da betoneira. 
Uma verificação da consistência do concreto, no início da produção do dia ou período, completa o rol 
de controles da produção. Sem esses cuidados, não será possível se obter concreto de qualidade 
e uniformidade desejáveis. Para efeito de controle da produção serão retirados pares de corpos de 
prova cilíndricos de concretos, para ensaios à compressão, de acordo com norma específica. Os 
custos dos ensaios serão contemplados no BDI - Bonificação e Despesas Indiretas da obra. 

8.1.2.4.3 CONCRETAGEM — DETERMINAÇÕES DA NBR-6118 

8.1.2.4.3.1 TRANSPORTE 

concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o lançamento num tempo 
compatível e o meio utilizado não deverá acarretar desagregação ou segregação de seus 
elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três vezes o 
diâmetro máximo do agregado. 

sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas formas, 
evitando-se depósito intermediário; se este for necessário, no manuseio do concreto deverão ser 
tomadas preocupações para evitar desagregação. 

8.1.2.4.3.2 LANÇAMENTO 

concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido intervalo 
superior a uma hora entre estas duas etapas; se for utilizada agitação mecânica, esse prazo 
será contado a partir do fim da agitação. Com  o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser 
aumentado de acordo com os característicos do aditivo. 

Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o inicio da pega. 

Para os lançamentos a serem executados a seco, em recintos sujeitos a penetração de água, deverão 
ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto 
nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. 

concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando- se incrustação 
de argamassas nas paredes das formas e nas armaduras. 

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre 
não poderá ultrapassar 2,00 m. Para peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por 
janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambiente com tempergtra%. 

3  

inferior a 10°C ou superior a 40°C. 	 v !\\ 
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8.1.2.4.3.3 LANÇAMENTO SUBMERSO 

O concreto deverá ter no mínimo 350 kg de cimento para se obter uma consistência plástica. Por 
meio de uma tubulação, o concreto será lançado diretamente na fôrma, mantendo-se a ponta do 
tubo imersa no concreto já lançado, a fim de evitar que ele caia através da água e que provoque 
agitação. O lançamento poderá também ser efetuado por processo especial, de eficiência 
devidamente comprovada. Após o lançamento o concreto não deverá ser manuseado para lhe dar 
forma definitiva. Não se deverá lançar concreto submerso quando a temperatura da água seja inferior 
a 5°C, estando o concreto com temperatura normal, nem quando a velocidade da água supere 2,0 m/s. 

8.1.2.4.3.4 ADENSAMENTO 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continua e 
energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser 
cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o adensamento deverão 
ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos 
materiais. Deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios a seu redor com 
prejuízo da aderência. Quando forem utilizados vibradores de imersão a espessura da camada 
deverá ser aproximadamente igual a 'h do comprimento da agulha. Não atendida esta exigência não 
deverá ser empregado vibrador de imersão. O vibrador nunca deverá ser desligado com a agulha 
introduzida no concreto. 

8.1.2.4.3.5 JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Quando o lançamento do concreto for interrompido, e assim, formar-se uma junta de concretagem, 
deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar o lançamento, a 
suficiente ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar o lançamento, 
deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. 

Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que podem agir na 
superfície da junta, que poderão consistir na cravação de barras no concreto mais velho. As juntas 
deverão ser localizadas nas áreas de menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em 
posição normal aos de compressão. O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície 
da junta. O responsável pelo cálculo estrutural deverá ser consultado sobre a melhor localização da 
junta. 

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas próximas 
aos apoios. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior 
vão, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. 

Em lajes nervuradas as juntas deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 
Especial cuidado deverá ser tomado quando do adensamento junto à interface entre o concreto 
já endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. No 
lançamento de concreto novo sobre superfície antiga poderá ser exigida, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
o emprego de adesivos estruturais. 

8.1.2.4.3.6 PROGRAMA DE LANÇAMENTO 

Quando da sequência das fases de lançamento do concreto possam resultar efeitos prejudiciais à 
resistência e à deformação ou à fissuração da estrutura, o lançamento deverá obedecer a programa 
que leve em conta a retração e seja organizado tendo em vista o projeto do escoramento e as 
deformações que serão nele provocadas pelo peso próprio do concreto e pelas cargas resultantes dos 
trabalhos de execução. 

8.1.2.5 CURA, RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO 
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8.1.2.5.1 CURA E OUTROS CUIDADOS 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes 
prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, 
agente químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na 
massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura. 

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias após o lançamento 
do concreto, aumentado este mínimo quando a natureza do cimento o exigir poderá ser efetuada 
mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo com uma película impermeável ou cura química. 
O endurecimento do concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e 
devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem. 

8.1.2.5.2 RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO 

8.1.2.5.2.1 PRAZOS 

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se achar 
suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações 
inaceitáveis, tendo em vista a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é 
solicitado com pouca idade. 

Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta 
resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento 
não deverá ser efetuada antes dos seguintes prazos: 

Faces laterais: 3 dias; 

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 	convenientemente 
espaçados: 14 dias, entretanto, permanecendo no local as faixas de reescoramento previamente 
projetadas; 

Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 

8.1.2.5.2.2 PRECAUÇÕES 

A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques e obedecer a um programa 
elaborado de acordo com o tipo da estrutura. 

8.1.2.5.2.3 CONTROLE TECNOLÓGICO 

O controle tecnológico deverá ser realizado segundo as prescrições contidas na NBR-6118, 
controlando todos os materiais a serem utilizados, e através de laboratório idôneo e certificado 
em padrão de referência ISO. 

Dentre os ensaios para os cimentos e concretos citamos os mais solicitados pelos controles de 
qualidade: 

6)11 8.1.2.5.2.3.1 LABORATÓRIO DE CIMENTO 	 \I  

_Def• Caracterização fisico-química do cimento; 

Caracterização do cimento com relação à sua durabilidade - ensaios de carbonatação 
acelerada, de reatividade álcali-agregado, de resistência a sulfatos, calor de hidratação, 
retração por secagem, entre outros; 
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Avaliação do desempenho das adições ao cimento com relação ao comportamento 
mecânico e durabilidade; 

Determinação da mobilidade Bond; 

Estudo do efeito de aditivos de moagem. 

8.1.2.5.2.3.2 LABORATÓRIO DE CONCRETO 

Estudos da dosagem de concreto, simples e de concretos especiais; 

Estudo de compatibilidade cimento-aditivo; 

Análises físicas de agregados; 

Assistência técnica especializada; 

Ensaios especiais - penetração de cloretos em concretos; 

Caracterização físico-mecânica de artefatos de cimento. 

Enfatiza-se a necessidade da realização de uma inspeção visual detalhada, por parte da 
FISCALIZAÇÃO, buscando-se detectar nichos, brocas e vazios na estrutura, e só após este controle 
será definida a metodologia de recuperação a ser adotada, se for o caso. 

Em caso de dúvidas detectadas na presença de pequenas e precoces deteriorações nas estruturas que 
possam vir a comprometer a qualidade e durabilidade das mesmas, a FISCALIZAÇÃO, poderá 

recomendar a realização de ensaios especiais, preferencialmente não destrutivos, como forma de 
melhor balizar decisões sobre a recuperação, o desmanche, a modificação do processo construtivo e, 
mesmo até do projeto. Dentre eles enquadram-se ensaios de prova de carga realizado diretamente na 
estrutura. Qualquer ônus deste tipo d trabalho é de responsabilidade da CONTRATADA. Os custos 
dos referidos ensaios estão incluídos no BDI. 

8.1.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades especificas: 

Atender às solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, para liberação 
da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação somente se dará se for solicitada 
em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções necessárias; 

Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os alinhamentos, os 
prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do 
posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. 
Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar 
que as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no 
projeto de arquitetura; 

Não permitir que a posição de qualquer tipo de instalação ou canalização, que passe através de 
vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relação à indicada no projeto; 

S,  
• Em estruturas especiais, solicitar, aprovar e acompanhar a execução dos planos de concret gem 

elaborados pela CONTRATADA; 
 

ODe • Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendaçoès---  
sobre o preparo, transporte, lançamento, vibração, desforma e a cura do concreto. 

CADERNO DE ENCARGOS 

:;\ 
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Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto aparente, evitando 
durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura 
final; 

Controlar com o auxilio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a qualidade do aço 
empregado, programando a realização dos ensaios necessários à comprovação das 
exigências do projeto, cujos relatórios de resultados deverão ser catalogados e arquivados; 

Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construção correspondente. No 
caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano de juntas, quando não indicado 
no projeto de arquitetura; 

Solicitar da CONTRATADA, sempre que necessário, o plano de descimbramento das 
peças, aprovando-o e acompanhando sua execução; 

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos 
externos, pilares, poços de elevadores e outros; 

Observar se as juntas de dilatação obedecem rigorosamente aos detalhes do projeto. 

A concretagem das lajes poderá ser realizada mediante o emprego de técnicas e equipamentos 
específicos, possibilitando ao término do serviço, a obtenção de uma superfície com acabamento 
final, que poderá ser acamurçado, liso ou vitrificado, correspondendo respectivamente, aos 
acabamentos sarrafeado, feltrado e natado do sistema convencional. 

Esta metodologia é conhecida como "sistema de laje nível zero" e consiste em incluir no processo de 
concretagem, equipamentos como a régua vibratória, desempenadeiras mecânicas e o nível a laser. Os 
dois primeiros equipamentos atuam no adensamento, nivelamento e acabamento da superfície e o 
segundo, permite a determinação e acompanhamento do nível de acabamento, durante todo o 
processo. 

A adoção deste sistema dispensará tanto a realização da camada de revestimento, quando a 
especificação for o piso cimentado, quanto da camada de regularização (contrapiso), quando for 
especificado outro tipo de acabamento. 

Um outro tipo de laje bastante utilizado é a laje nervurada, que consiste de lajes compostas por 
módulos, ocos ou não, e um vigamento especial cruzado, que dá a devida estabilidade e sustentação à 
laje. O seu processo construtivo propõe: 

Montagem da forma de fundo da viga; 

Montagem do escoramento; 

Distribuição dos barrotes especiais; 

Montagem da forma lateral da viga; 

Montagem da faixa de ajustes; 

Distribuição das cabacinhas, ou elementos inertes, que podem ser de plástico, fibra, isopor, 
papelão, blocos de concreto celular, etc.; 

E, finalmente, colocação das faixas de reescoramento. 

Este tipo de laje de concreto armado é especialmente recomendada, quando da necessidade de 
se vencer grandes vãos, sem a necessidade de vigas intermediárias, pois possibilita o aumento da 
altura (h) da laje, com grande economia no volume de concreto. Nas lajes de teto de garagens, 
além desta finalidade, a laje nervurada executada com módulos plásticos, permite eliminar o 



ICCODEMIr 

(dr 
CONCREMAT 
'Ninharia 

CADERNO DE ENCARGOS 

TITULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

N° 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

104 

revestimento do teto, por apresentar superfície de acabamento adequada a estes ambientes. 

Vale lembrar que é perfeitamente admissivel a execução da laje nível zero em associação com 
uma laje nervurada. 

8.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO PAGAMENTO 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

As formas serão medidas pormetro quadrado de formas colocadas, sendo considerada a área real de 
contato com o concreto. 

Os fundos de viga não serão considerados como laje e serão descontadas as áreas correspondentes às 
interseções com pilares. 

Os concretos de diferentes resistências serão medidos separadamente por metro cúbico de concreto. 

A Armação será medida por quilograma de aço dobrado e colocado nas fôrmas, sendo medida a 
quantidade real, sem perdas, pois estas já foram consideradas no preço unitário. 

O serviço será pago pelos preços contratuais em conformidade com a medição acima incluindo todos os 
encargos e outras despesas inerentes à sua implantação. 

8.2 ESTRUTURAS METÁLICAS 

8.2.1 OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução dos serviços de fabricação e montagem das 
estruturas metálicas da Cobertura, Fechamentos e Marquises da EXPOMINAS. 

8.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

8.2.2.1 GENERALIDADES 

Todos os elementos de projeto produzidos pelo FABRICANTE deverão ser submetidos à aprovação do 
autor do projeto, que deverá, de preferência, acompanhar a execução dos serviços. 

As modificações de projeto que eventualmente forem necessárias durante os estágios de fabricação e 
montagens da estrutura deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO e do autor do 
projeto. 

8.2.2.2 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

A escolha do tipo de aço para construções metálicas em geral é feita em função dos aspectos 
ligados ao ambiente em que as estruturas se localizam e da previsão do comportamento estrutural 
de suas partes, devido à geometria e aos esforços solicitantes. Peças comprimidas com 
elevado índice de esbeltez ou peças fletidas em que a deformação (flechas) é fator preponderante 
estrutural são casos típicos de utilização de média resistência mecânica. Para peças com 
baixa esbeltez e deformação não preponderante é mais econômica a utilização de aços de 
alta resistência. 

Portanto, sua aplicação, com finalidade estrutural é guiada por dois fatores: 

Tipos de aço; 

Seção transversal do perfil. 
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Em relação aos tipos de aço tem-se: os aços estruturais utilizados no Brasil são produzidos segundo 
normas estrangeiras (especialmente a ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 
MATERIAL e DIN - DEUSTSCHE INDUSTRIE NORMEN) ou fornecidos segundo denominação dos 
próprios fabricantes: 

Aços de média resistência para uso geral; 

Perfis, chapas e barras redondas acima de 50 mm: ASTM A-36; 

Chapas finas: ASTM A-570 e SAE 1020; 

Barras redondas (6 a 50 mm): SAE 1020; 

Tubos redondos sem costura: DIN 2448 ASTM A-53 grow B; 

Tubos quadrados e retangulares, com e sem costura: DIN 17100. 

Aços estruturais, baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, média resistência mecânica: 

Chapas: USI-SAC 41 (USIMINAS); 

Chapas: Aço estrutural com limite de escoamento de 245 MPa (COSIPA). 

Aços estruturais, baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, alta resistência mecânica: 

Chapas ASTM A-242, ASTM A-588 COS-AR-COR, USI-SAC-SO e NIOCOR; 

Perfis: ASTM A-242, A-588. 

Já no tocante aos perfis utilizados, estes se dividem em perfis de chapa dobrada, perfis soldados e 
perfis laminados. 

Todos os perfis metálicos, laminados ou soldados, comumente utilizados na construção civil, devem ser 
inspecionados, avaliados e recepcionados segundo a normalização específica da ABNT. São os 
seguintes perfis metálicos utilizados nas construções: cantoneiras, perfis chatos, metalon, perfis L, perfis 
caixões, perfis tubulares, etc. 

Entende-se como perfis metálicos, os elementos de diversas seções, constituídos de aço carbono, 
podendo conter algum tipo de proteção anticorrosiva superficial, do tipo galvanização. 
Já os componentes metálicos são os elementos acessórios comumente utilizados nas construções, 
tais como: porcas, parafusos, arruelas, rebites, estojos, manilhas, cavaletes, abraçadeiras, etc. 

As emendas e uniões que por ventura venham a ser realizadas nos perfis deverão obedecer às 
prescrições contidas na normalização vigente, bem como proporcionar a devida estabilidade e 
segurança à estrutura. As uniões podem ser realizadas mediante o uso de soldas, parafusos, e rebites, 
e devem obedecer ao detalhamento existente e proposto no projeto. Caso seja conveniente e 
necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir ensaios de recepção e controle das emendas realizaV5-6—N 
na estrutura metálica, ficando o seu custo por conta da CONTRATADA. 	 (0 '<' 

 

É mister que, no caso de parafusos, os mesmos sejam avaliados segundo a prescrição de anglifieneP, 
controle definido pela norma especifica, preponderando a realização de ensaios em tamanho ?tafeaV 
dos mesmos. 

Em se tratando de soldagem, pode-se utilizar sistemas tradicionais, com o uso de eletrodos 
revestidos, e mesmo até de sistemas mais sofisticados, tais como, MIG, TIG e arco submerso. Em 
todo sistema de soldagem envolvido nas construções metálicas, deve-se atentar para a necessidade 
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de qualificar os soldadores e os processos envolvidos, através de empresa especializada. 

Os custos com a qualificação correrão por conta da CONTRATADA. Em algumas situações, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, ouvida a equipe técnica do CODEMIG, poderá ser dispensada, fato que, 
entretanto não isenta a CONTRATADA dos defeitos que por ventura venham ocorrer. 

Quando se tratar de peças ou perfis galvanizados, é fundamental que as mesmas sejam 	avaliadas 
quanto ao recobrimento da camada de zinco existente, sua uniformidade e durabilidade. 

Os custos dos ensaios correrão por conta da CONTRATADA, e estes deverão ser realizados em 
laboratório idôneo e qualificado. 

No Quadro 1 são apresentadas as características gerais dos aços laminados à quente. 

Quadro 1 — Características gerais de aços laminados à quente. 

NOME ATUAL 
DO AÇO 

NOME ANTIGO DO 
AÇO 

LIMITE DE 
ESCOAMENTO (MPa) 

RESISTÊNCIA 
A CORROSÃO 
ATMOSFÉRICA 

RESISTÊNCIA 
AO FOGO 

ASTMA 36 - à250 

ASTMA 36M0 ASTMA36MG à300 

ASTMA572-50-1 - à345 

USI-SAC-250 USI-SAC-41 à250 

USI-SAC-300 USI-SAC-41-MG à300 

USI-SAC-350 USI-SAC-50 à350 

USI-SAC-400 USI-SAC-60 à450 

USI-SRC-300 à 
'Hl 

USI-SRC-350 à350 

USI-FIRE-300 USI-FIRE-400 à 300 e 	200 A 600  
°C 

USI-FIRE-350 USI-FIRE-490 à325 e à217 a 600 

%,:. 	Baixa 

„ 	Alta 
Média c/ /i"--5---É>,\ 

639 	1  
C\kDE‘s..//0" 

No quadro 2 pode-se observar em resumo da equivalente idade dos aços laminados 	à quente para 
construção civil, em relação a diversos organismos de normatização. 

Quadro 2— Equivalenteidade de aços laminados à quente. 

NORMAS 

QUALIDADE ASTM EM JIS NBR MERCOSUL 
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ASTM 36 - EN 10025 - 
S235J0 

JIS G3101 - 
SS400 - NM02-131- 

ED24 

ASTM 	A 
572-50-1 

- EM 10025- 
S335J0 

JIS G3101- 
55490 

NBR-5000 
NBR-5004 

NM02-102-MCF- 
345NM01-101- 

MCG-360 

I-SAC 	250 
USI-SAC 
41 

ASTM A 709- 
GR50 

EM10155- 
S235J0 

JIS G3114- 
SMA400 

NBR-5921-CFR- 
400 
NBR-5008-CGR-
400 

NM02-103- GRAU- 
400 

I-SAC 	300 
USI-SAC 
541MG 

ASTM A 588 
(cg) ASTM A 

606-2 (tg) 
- NBR-5921-CFR- 

400 
NBR-5008-CGR-
400 

NM02-103- GRAU- 
400 

USI-SAC 
350 	USI- 
SAC 50 

ASTM A 709- 
FR 70 

EM10155- 
5355J0W 

JIS G3114- 
SMA490 

NBR-5921-CFR-
500 
NBR-5008-CGR-
500 

_ 

USI-SAC 450 _ _ JIS G3114-
SMA570 

i 

_ 

USI-SRC - - - 

USI-SRC 
350 

ASTM 	A 
242- 
1 (cg) ASTM 
A 606-4 (ta) 

EM 10155- 
SPA-H 

JIS G3125- 
SPA-H - - 

No 
químicos. 

8.2.2.3 

8.2.2.3.1 

quadro 

Quadro 

3 observa-se a caracterização das categorias dos aços com seus respectivos 

3 — Caracterização das categorias dos aços em seus sistemas químicos. 

1  

sistemas 

APLICAÇÃO NOMECLATURA SISTEMA QUÍMICO 

Estrutural ASTM A 36-MD ASTM A 36 
ASTM A 572 50-1 C, Mn 

Anti-corrosão USI-SAC 250 USI-SAC 
300 USI-SAC 350 Cu, Cr 

Resistente a corrosão USI-SAC 250 	USI-SAC 
350 Si, P, Cu 

€"-• 
Ç3U 

O 	C 0,00» 

Resistente ao fogo USI-FIRE 250 	USI-FIRE 
350 Mo, Cu 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO PARA OBRAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS 

FABRICAÇÃO 
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8.2.2.3.1.1 MATÉRIA-PRIMA 

O aço e os elementos de ligação utilizados na fabricação das estruturas metálicas obedecerão às 
prescrições estabelecidas nas especificações de materiais. Somente poderão ser utilizados na 
fabricação os materiais que atenderem aos limites de tolerância de fornecimento estabelecidos no 
projeto. 

Serão admitidos ajustes corretivos através de desempeno mecânico ou por aquecimento controlado, 
desde que a temperatura não ultrapasse a 650°C. Estes procedimentos também serão admitidos para 
a obtenção de pré-deformações necessárias. 

No tocante aos gabaritos a serem utilizados na fabricação, recomenda-se para garantia da forma das 
peças que saem da fábrica, é importante a preparação de um gabarito de posicionamento de todos os 
elementos que irão compor a peça, com as devidas compensações de deformação, que irão surgir 
devido às retrações de solda. 

Em relação ao acabamento comumente encontrado, no estado bruto, sobre a superfície da 
matéria prima utilizada (perfil, cantoneira, tubo, etc.), o mesmo pode ser classificado em quatro 
diferentes graus, a saber: 

GRAU A: Superfície de aço com a carepa (pó) de laminação praticamente intacta e sem corrosão. 
Representa a superfície de aço recentemente laminada. 

GRAU B: Superfície de aço com principio de corrosão, da qual a carepa de laminação começa a 
desprender-se. 

GRAU C: Superfície de aço em que a laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida, por 
raspagem ou jateamento, porém sem que se tenham formado cavidades muito visíveis (pites), em 
grande escala. 

GRAU D: Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão, com 
formação de cavidades visíveis em grande escala. 

8.2.2.3.1.2 TRATAMENTO ANTIOXIDANTE 

A partir dos graus de acabamento encontrados sobre a matéria-prima, pode-se definir o melhor e mais 
adequado tipo de tratamento preliminar antioxidante a ser adotado, que é também em função do sistema 
de pintura especificado no projeto. Este tratamento antioxidante obedecerá às prescrições contidas na 
norma Sueca SIS 5900 (Svensk Standard). 

O tipo de padrão a ser adotado deverá constar na especificação do projeto executivo, cabendo à 
FISCALIZAÇÃO verificar e avaliar a sua utilização, quando do início de produção das serralherias. 

A FISCALIZAÇÃO irá avaliar a correta escolha do sistema de limpeza adotado, em observância às 
prescrições contidas na norma ISO-SIS 5900, que propõe os seguintes padrões de limpeza: 

PADRÃO ST 2— LIMPEZA MANUAL 

Raspagem com raspadeira de metal duro e escovamento cuidadoso, a fim de remover as escamas de 
laminação, óxido e partículas estranhas. Após a limpeza, a superfície deve ter suave brilho metálico. 
Este padrão pode ser aplicado a qualquer tipo de superfície, exceto àquelas pertencentes ao Grau A. 

PADRÃO ST 3— LIMPEZA MECÂNICA OU MANUAL 

Raspagem e escovamento com escova de aço, de modo cuidadoso. Após a limpeza, dever 
superfície apresentar pronunciado brilho metálico. Este padrão não se aplica às superfícies de grau PC•2,52 

PADRÃO AS 1 — JATEAMENTO LIGEIRO COM ABRASIVO 
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O jato se move rapidamente sobre a superfície de aço, a fim de remover as escamas de laminação, 
óxido e possíveis partículas estranhas. Este padrão não se aplica às superfícies de grau A. 

PADRÃO AS 2— JATEAMENTO ABRASIVO COMERCIAL 

Jateamento cuidadoso a fim de remover praticamente toda escama de laminação, óxido e 
partículas estranhas. Caso a superfície possua cavidade (pites), apenas ligeiros resíduos poderão ser 
encontrados no fundo da cavidade, porém 2/3 de uma área de 1 polegada quadrada deverão estar 
livres de resíduos visíveis. Após o tratamento, a superfície 	apresentará 	uma coloração 
acinzentada. Este padrão não se aplica ás superfícies de grau A. 

PADRÃO AS 2 1/2  -JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO 

O jato é mantido por tempo suficiente para assegurar a remoção das escamas de laminação, 
ferrugem e partículas estranhas, de tal modo que apenas apareçam leves sombras, listras ou 
descoloração da superfície. Os resíduos são removidos com um aspirador de pó, ar comprimido 
seco e limpo, ou escova limpa. Ao final da limpeza, 95% de 1 polegada quadrada deverão estar 
livres de resíduos e a superfície apresentará cor cinza-claro. 

PADRÃO AS 3— JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO 

Jateamento abrasivo perfeito, com remoção total das escamas de laminação, óxido e partículas 
estranhas. Os resíduos serão removidos com um aspirador de pó, ar comprimido seco e limpo 
ou escova. Quando limpa, a superfície apresentará cor cinza muito clara e uniforme, em listras ou 
sombras. 

Pode-se observar no Quadro 4 uma proposta de preparo prévio das estruturas metálicas em 
geral, função do tipo de pintura a ser adotada ou previamente especificado. 

Quadro 4 — Sistema de Preparo da Superfície das Estruturas Metálicas em 
Função do Tipo de Pintura a Ser Adotado 

SISTEMA DE PINTURA PREPARO DA SUPERFÍCIE 

"Shop Primers" Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Silicato inorgânico de Zinco Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Epóxirico em Zinco Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Poliuretano Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Epóxi Catalizado Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

"Coal Tar" Epóxi Padrão Sa 3 ou Sa 2 IA 

Vinilico Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Borracha Clorada Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Éster de Epóxi Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Éster de Poliuretano Padrão Sa 3 ou Sa 2 1/2  

Alquídico Padrão Sa 2 ou St 3 

Óleo - Resinoso Padrão Sa 2 ou St 3 

2). 
NA\c9 
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Betuminoso Padrão Sa 3 ou Sa 1 

  

  

Já a normatização brasileira da ABNT propõe uma correlação entre os diversos tipos de preparo de 
superfície. Entretanto, tal proposta não contempla alguns importantes tipos de preparo das 
superfícies das serralherias. Caberá à fiscalização definir qual deverá ser a metodologia a se 
respeitar, salvo em condições onde o projeto executivo faça uma menção explicita da mesma. 

Está correlação pode ser observada no quadro 5. 

Quadro 5 — Paralelo entre sistemas de tratamento de superfície das estruturas metálicas 
proposta pela norma ISSO e pela ABNT. 

TIPO DE TRATAMENTO NORMAS 	SIS 	5900 
(SUÉCIA) 

NORMAS 
ABNT 

Limpeza manual St 2 - 

Limpeza mecânica St 3 - 

Com jato abrasivo Sa 1 

- 

Ligeiro Sa 1 

Comercial Sa 1 

Metal quase branco Sa 2 A 

Metal branco Sa 3 

Outros tipos: 

Limpeza com solvente Sa 1 

Limpeza a fogo Sa 1 - 

Decapagem química Sa 2 1/2 NBR-7350 

Intemperismo 	e 	jato 
abrasivo 

Sa 3 - 

8.2.2.3.1.3 CORTES 

Os cortes por meios térmicos deverão ser realizados, de preferência, com equipamentos automáticos. 
As bordas assim obtidas deverão ser isentas de entalhes e depressões. Eventuais entalhes ou 
depressões de profundidade inferior a 4,5 mm poderão ser tolerados. Além desse limite deverão 
ser removidos por esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverão ser arredondados com um 
raio minimo de 13 mm. 	 G 

8.2.2.3.1.4 APLAINAMENTO DE BORDAS 	 O 
Oo 

Não será necessário aplainar ou dar acabamento às bordas de chapas ou perfis cortados com 
serra, tesoura ou maçarico, salvo indicação em contrário nos desenhos e especificações. Bordas 
cortadas com tesoura deverão ser evitadas nas zonas sujeitas à formação de rótulas plásticas. Se 
não puderem ser evitadas, as bordas deverão ter acabamento liso, obtido por esmeril, goiva ou 
plaina. As rebarbas deverão ser removidas para permitir o ajustamento das partes que serão 
parafusadas ou soldadas, ou se originarem riscos durante a construção. 
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8.2.2.3.1.5 PRODUTOS LAMINADOS 

Os ensaios para a demonstração da conformidade do material com os requisitos de projeto serão 
limitados aos exigidos pelas normas e especificações, a não ser que sejam estabelecidas 
exigências especiais neste Caderno de Encargos. Se o material recebido não atender às tolerâncias 
da ASTM A6 relativas à curvatura, planicidade, geometria e outros requisitos, será admitida a 
correção por aquecimento ou desempeno mecânico, dentro dos limites indicados na norma. 

Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis estruturais recebidos da 
usina poderão também ser utilizados pelo FABRICANTE da estrutura se as anomalias forem 
constatadas ou ocorrerem após o recebimento dos produtos. Procedimentos mais restritivos 
deverão ser acordados com a FISCALIZAÇÃO, em conformidade com o estabelecido no Caderno de 
Encargos. 

Os materiais retirados do estoque deverão ter qualidade igual ou superior à exigida pelas 
especificações. Os relatórios elaborados pela usina poderão ser aceitos para a comprovação da 
qualidade. Os materiais de estoque adquiridos sem qualquer especificação não poderão ser 
utilizados sem aprovação expressa da FISCALIZAÇÃO e do autor do projeto. 

8.2.2.3.1.6 PERFIS SOLDADOS 

Todas as colunas, vigas principais ou secundárias e outras peças da estrutura deverão ser compostas 
com chapas ou perfis laminados inteiramente soldados, conforme indicação do projeto. 

Todas as soldas a arco serão do tipo submerso e deverão obedecer às normas da AWS. O 
processo de execução deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As soldas entre abas e almas serão de ângulo e contínuas ou de topo com penetração total, 
executadas por equipamento inteiramente automático. Poderão ser utilizadas chapas de encosto em 
função das necessidades. As soldas de enrijecedores às almas das peças deverão ser semi-
automáticas ou manuais. 

Os elementos deverão ser posicionados de tal modo que a maior parte do calor desenvolvido 
durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As soldas serão iniciadas pelo centro e se 
estenderão até as extremidades, permitindo que estas estejam livres para compensar a 
contração da solda e evitar o aparecimento de tensões confinadas. 

As peças prontas deverão ser retilíneas e manter a forma de projeto, livre de distorções, 
empenos ou outras tensões de retração. 

8.2.2.3.1.7 COLUNAS 

As colunas deverão ser fabricadas numa peça única em todo a sua extensão, ou em conformidade 
com as emendas indicadas no projeto. As emendas somente poderão ser alteradas após 
aprovação da FISCALIZAÇÃO e do autor do projeto. As extremidades das colunas em 
contato com placas de base ou placas de topo, destinadas a transmitir os esforços por contato--- 

G E (compressão), deverão ser usinadas. As abas e almas deverão ser soldadas à chapa. 

' (39As placas de base deverão ser acabadas em atendimento aos seguintes requisitos: 
QE 

As placas de base laminadas com espessura igual ou inferior a 50 mm poderão ser utilizadas 
sem usinagem, desde que seja obtido apoio satisfatório por contato; 

Placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm e inferior a 100 mm poderão ser 
desempenadas por pressão ou aplainadas em todas as superfícies de contato, a fim de ser 
obtido apoio por contato satisfatório, com exceção dos casos indicados a seguir; 
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Placas de base laminadas com espessura superior a 100 mm, assim como bases de pilares e 
outros tipos de placas de base, deverão ser aplainadas em toda a superfície de contato com 
exceção dos casos indicados a seguir; 

Não será necessário aplainar a face inferior das placas de base se for executado 
grauteamento para garantir pleno contato com o concreto de fundação; 

Não será necessário aplainar a face superior das placas de base se for utilizada solda de 
penetração total entre a placa e o pilar. 

8.2.2.3.1.8 TRELIÇAS 

As treliças deverão ser soldadas na oficina e parafusadas no local de montagem, salvo indicação 
contrária no projeto. De um modo geral, os banzos superiores e inferiores não deverão ter emendas, 
mas se forem necessárias serão localizadas nos quartos de vão, para evitar manuseio especial ou 
dificuldades de transporte. As juntas serão defasadas e localizadas nos pontos de suporte lateral ou 
tão próximas quanto possível desses pontos. 

As treliças deverão ser montadas com as contraflexas indicadas no projeto ou em conformidade 
com as normas, no caso de omissão do projeto. 

8.2.2.3.1.9 MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS 

O FABRICANTE fornecerá todas as peças de fechamento da edificação indicadas no projeto, como 
vigas de fachada, pendurais, vigas de beiral, suportes de parapeito, parapeitos, calhas, escadas e 
marquises. 

8.2.2.3.1.10 CONTRAVENTAMENTO DAS COLUNAS, TRELIÇAS E TERÇAS 

Todos os contraventamentos serão executados de forma a minimizar os efeitos de excentricidades 
nas ligações com a estrutura. De um modo geral, os contraventamentos executados com barras 
redondas deverão ser ligados às treliças ou às vigas por meio de cantoneiras de fixação. 

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituídos de barras redondas e cantoneiras, deverão prover 
todas as terças da estrutura. 

Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverão ser executados com chapas soldadas 
e travejamentos espaçados, em conformidade com as especificações. 

8.2.2.3.1.11 CONSTRUÇÃO PARAFUSADA 6» o .0 Se a espessura da chapa for inferior ou no máximo igual ao diâmetro nominal do p'âralu /
s9 

acrescido de 3 mm, os furos poderão ser puncionados. Para espessuras maiores os furos (reverão 
ser broqueados com seu diâmetro final. Os furos poderão ser puncionados ou broqueados com 
diâmetros menores e posteriormente usinados até os diâmetros finais, desde que os diâmetros das 
matrizes sejam, no mínimo, 3,5 mm inferiores aos diâmetros finais dos furos. Não será permitido o 
uso de maçarico para a abertura de furos. 

Durante o ato de parafusar a estrutura, deverão ser utilizados parafusos provisórios para manter a 
posição relativa das peças, sendo vedado o emprego de espinas para a coincidência dos furos, 
alargamento ou distorção dos perfis. Coincidência insuficiente deverá originar recusa da peça pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais e métodos de fabricação obedecerão à especificação para conexões 
estruturais para parafusos ASTM A325, na sua mais recente edição. O aperto dos parafusos de 
alta resistência será realizado com chaves de impacto, torquimetro ou adotando o método de 



ICCODEMIG 

TITULO: 

CONCREMAT 
efienhatit 

N° 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

CADERNO DE ENCARGOS 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

113 

rotação da porca do AISC. 

8.2.2.3.1.12 CONSTRUÇÃO SOLDADA 

É muito importante o respeito às seguintes etapas no caso de construções metálicas soldadas: 

I - CLASSIFICAÇÃO DE SOLDADORES 

Os soldadores deverão ser qualificados, conforme a prescrição do "Standard Code For Building 
Constrution" da ASW Dl. 1. O FABRICANTE poderá comprovar a experiência dos seus soldadores, 
através de trabalhos já executados. 

II - PROCEDIMENTOS DE SOLDAGEM 

A técnica de soldagem, a execução, a aparência e a qualidade das soldas, bem como os métodos 
utilizados na correção de defeitos, deverão obedecer às seções 3 e 4 da AWS Dl. 1. 

Só poderão ser utilizadas juntas e procedimentos de soldagem pré-qualificados de acordo com a 
AWS D1.1, item 2 "Design Of Welded Connections". 

A preparação do metal base, o posicionamento das peças para soldagem, o controle e contrações, as 
tolerâncias dos perfis da solda, os reparos, a limpeza das soldas e o martelamento, deverão ser 
executados de acordo com a AWS 01.1, item 3 "Work Manship". 

A escolha do eletrodo, o pré-aquecimento, a temperatura, interpasses e os processos de soldagem, 
deverão estar de acordo com as AWS 01.1 item 4 "Technique". 

As superfícies a serem soldadas deverão estar livres de escórias, graxas, rebarbas, tintas ou 
quaisquer outros materiais estranhos. A preparação das bordas por corte a gás será realizada, onde 
possível, por maçarico guiado mecanicamente. As soldas por pontos deverão estar cuidadosamente 
alinhadas e serão de penetração total. 

Deverão ser respeitadas as indicações do projeto de fabricação, tais como dimensões, tipo, localização 
e comprimento de todas as soldas. As dimensões e os comprimentos de todos os filetes deverão ser 
proporcionais à espessura da chapa e à resistência requerida. 

Os trabalhos de soldagem deverão ser executados, sempre que possível, de cima para baixo. Na 
montagem e junção de partes da estrutura ou de elementos pré-fabricados, o procedimento e a 
sequência de montagem serão tais que evitem distorções desnecessárias e minimizem os 
esforços de retração. Não sendo possível evitar altas tensões residuais nas soldas de fecho nas 
conexões rígidas, o fechamento será realizado nos elementos de compressão. 

Na fabricação de vigas com chapas soldadas às flanges, todas as emendas de oficina de cada 
componente deverão ser realizadas antes que seja soldado aos demais componentes. Vigas 
principais poderão ser executadas com emendas de oficina, mas não com mais de três subseções. 

O pré-aquecimento à temperatura adequada deverá levar a superfície até uma distância de 7,5 
cm do ponto de solda. Esta temperatura deverá ser mantida durante a soldagem. 	P E 

Ill- CONTROLE DE QUALIDADE 
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A FISCALIZAÇÃO poderá requerer testes radiográficos em um mínimo de 25% das soldas 
executadas. Os testes serão realizados por laboratório independente, previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. No caso de execução rejeitada, a CONTRATADA deverá remover e executar 
novamente os serviços de soldagem. 
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Tanto os cordões de solda quanto as peças soldadas, deverão atender as tolerâncias dimensionais 
previstas nas normas aplicáveis, deverá ser efetuada a inspeção visual em todas as soldas, e 
aceitação de acordo com a AWS D1.1, item 8.15. Emendas não previstas no projeto, quando 
extremamente necessárias, deverão ser executadas com solda de penetração total, na fábrica. 

Todas as peças componentes da estrutura deverão ser adequadamente marcadas por meio de punção, 
com as marcas de montagem, na fábrica. 

8.2.2.3.1.13 JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Serão fornecidas e instaladas conforme indicado no projeto. Prever ajuste suficiente entre as juntas e 
as peças da estrutura para permitir o alinhamento e o nivelamento das juntas após a montagem da 
estrutura. 

A estrutura será alinhada em sua posição correta. A fim de se evitar interferências nas folgas previstas, 
serão utilizados furos escariados nas faces internas. Prever também chapas de fechamento nas 
colunas pertencentes às juntas de dilatação. 

8.2.2.3.1.14 PINTURA DE FÁBRICA 

Os elementos de projeto deverão especificar todos os requisitos de pintura, incluindo as peças a 
serem pintadas, a preparação das superfícies, a especificação da pintura e a espessura da película 
seca da pintura de fábrica. 

A pintura de fábrica é a primeira camada do sistema de proteção que deverá funcionar por um período 
curto de tempo e assim, será considerada temporária e provisória. A CONTRATADA deverá evitar a 
deterioração desta camada por mau armazenamento ou por submetê-la a ambientes mais severos que 
os ambientes normais. 

Toda a estrutura deverá ser preparada por meio de jato abrasivo conforme Norma 
Sueca SIS OS 5900. 

O FABRICANTE deverá efetuar a limpeza manual do aço, retirando a ferrugem solta, carepa de 
laminação e outros materiais estranhos, de modo a atender aos requisitos da SSPC-SP 2. A pintura 
poderá ser aplicada por pincel, rolo, "spray", escorrimento ou imersão, conforme especificação em 
projeto. A espessura mínima da película seca de fábrica deverá ser de 25 micra. 

As partes das peças de aço que transmitem esforços ao concreto por aderência não deverão ser 
pintadas. Com  exceção deste caso e nos pontos em que a pintura for desnecessária, todas as 
peças deverão receber na fabricação pelo menos uma camada de primmer. 

As superfícies inacessíveis após a montagem da estrutura serão previamente limpas e pintadas, com 
exceção das superfícies de contato, que não deverão ser pintadas. 

As ligações com parafusos trabalhando por contato poderão ser pintadas. As ligações com parafusos 
trabalhando por atrito e as superfícies que transmitem esforços de compressão por contato 
deverão ser limpas e sem pintura, a não ser que seja considerado no cálculo um coeficiente de 
atrito adequado a este tipo de acabamento. Se as superfícies forem usinadas, deverão receber uma 
camada inibidora de corrosão, removível antes da montagem da estrutura. 

As superfícies a serem soldadas no campo, se não houver outra especificação, deverão estar 
isentas de materiais que impeçam a soldagem adequada ou que produzam gases tóxicos 
durante a sua execução, numa faixa de 50 mm de cada lado da solda. Após a soldagem, as15- 

(o63'7- 
superfícies deverão receber a mesma limpeza e proteção previstas para toda a estrutura. 
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8.2.2.3.1.15 ENTREGA ANTECIPADA 

Elementos como chumbadores de ancoragem, a serem instalados nas fundações de concreto ou em 
outras estruturas de concreto e placas de base soltas, a serem instaladas sobre argamassa de 
enchimento, deverão ser entregues antes das demais peças, a fim de se evitar atrasos no 
desenvolvimento da construção das fundações ou na montagem da estrutura metálica. 

8.2.2.3.1.16 ESTOCAGEM NA FÁBRICA 

Caso haja necessidade de se estocar os componentes da estrutura na fábrica, deverão ser observados 
o posicionamento das peças e proteção do local contra chuvas e umidade. Ao fim da estocagem, 
deverá ser verificado o estado de conservação da proteção anticorrosiva, retocando onde necessário, 
antes do embarque para o campo. 

8.2.2.3.1.17 ENTREGA DA ESTRUTURA 

A estrutura metálica deverá ser entregue no canteiro de serviço após ter sido pré- montada na 
oficina e verificadas todas as dimensões e ligações previstas no projeto, de forma a se evitar dificuldade 
na montagem final. 

Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecerá a uma sequência previamente programada e 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, a fim de permitir uma montagem mais eficiente e económica. 

8.2.2.3.1.18 TRANSPORTE, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

As peças de pequeno porte deverão ser classificadas em grupos de comprimentos, larguras e alturas 
equivalentes, e deverão ser protegidas, enfeixadas ou encaixotadas, de acordo com suas características. 

Uma lista com descrição do material deverá aparecer na parte externa de cada recipiente 
fechado. Deverá ser dada especial atenção à fixação das peças sobre o veiculo de transporte, de 
forma a evitar qualquer movimento, bem como, danos às mesmas. 

Após a entrega no canteiro de obras, a estrutura será armazenada sobre dormentes de madeira. 
Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado será tomado para evitar empenamentos, danos à 
pintura, flambagens, distorções ou esforços excessivos nas peças. 

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas 
serão escoradas com madeira, braçadeiras ou 
deverão ser aceitas pela FISCALIZAÇÃO. Os 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

8.2.2.3.2 MONTAGEM 

8.2.2.3.2.1 INTRODUÇÃO 

ou avariadas durante o manuseio ou transporte, 
qualquer outro meio. Peças empenadas não 
métodos de desempeno também deverão ser 

O método e a sequência de montagem deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO 
e do autor do projeto. A CONTRATADA deverá manter vias de acesso ao canteiro que permitam a 
movimentação dos equipamentos a serem utilizados 

durante a fase de montagem, bem como a manipulação das peças a serem montadas no canteiro de 
serviço, em conformidade com o plano de execução de obras. 

O plano de execução será elaborado em conformidade com as facilidades do canteiro de obras, como 
espaços adequados para armazenamento, vias de acesso e espaços de montagem livres de 
interferências, previamente concebido e executado pela CONTRATADA sob as condições 
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oferecidas pela CONTRATANTE. 

Cumprirá a CONTRATANTE o fornecimento de marcos com coordenadas e referências de nível, 
necessários à correta locação da edificação e dos eixos e pontos de montagem da estrutura. 
No caso de contrato específico e limitado à execução da estrutura metálica, caberá à 
CONTRATANTE fornecer as fundações, bases, encontros e apoios com resistências e demais 
características adequadas à montagem da estrutura metálica. 

8.2.2.3.2.2 CONTROLE DOS CHUMBADORES E ACESSÓRIOS EMBUTIDOS 

Os chumbadores e parafusos de ancoragem deverão ser instalados pela 	CONTRATADA 	em 
conformidade com o projeto da estrutura. No caso do contrato específico e limitado à execução da 
estrutura metálica, caberá à CONTRATANTE responder por essa instalação. 

As tolerâncias de desvios não poderão ultrapassar os seguintes limites: 

3 mm de centro a centro de dois chumbadores, dentro de um grupo que compõem uma ligação; 

6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores; 

Para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado dos 
desvios entre grupos não poderá superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida para os 
pilares é a linha real de locação mais representativa dos centros dos grupos de chumbadores 
ao longo de uma linha de pilares); 

6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e linha estabelecida para os pilares 
que passa por esse grupo; 

Para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares aplicam-se às 
tolerâncias das três alíneas anteriores, desde que as dimensões consideradas sejam medidas 
nas direções paralela e perpendicular à linha mais próxima estabelecida para os pilares. 

O respeito a essas tolerâncias deverá permitir o atendimento das exigências de montagem da 
estrutura. A não ser indicação em contrário, os chumbadores deverão ser instalados 
perpendicularmente à superfície teórica de apoio. 

Outros acessórios embutidos ou materiais de ligação entre a estrutura metálica e partes 
executadas por outras CONTRATADAS, deverão ser locados e instalados em conformidade com os 
desenhos aprovados pela FISCALIZAÇÃO e pelo autor do projeto. 

O FABRICANTE deverá fornecer cunhas, calços e parafusos de nivelamento necessários à 
montagem da estrutura, marcando com clareza nos dispositivos de apoio as linhas de trabalho que 
facilitem o adequado alinhamento. 

Imediatamente após a instalação de qualquer dispositivo de apoio, a CONTRATADA ou 
CONTRATANTE, no caso de contrato específico e limitado à execução da estrutura metálicar,deverá 
verificar os alinhamentos e níveis, executando os enchimentos de argamassa necessáriost.G r  

8.2.2.3.2.3 SUPORTES TEMPORÁRIOS Cl
635
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Suportes temporários como estais (que são cabos compostos por cordoalhas podendo ser estiradas 
e/ou protendidas), contraventamentos, andaimes e outros elementos necessários para os serviços 
de montagem, deverão ser determinados, fornecidos e instalados pelo montador da CONTRATADA 
com a supervisão da FISCALIZAÇÃO e do autor do projeto. 

Os suportes temporários deverão garantir que a estrutura metálica ou qualquer parte montada possa 



Antes da colocação ou aplicação de quaisquer outros materiais, a FISCALIZAÇÃO deverá constatar 

' C LO ' 

Os desvios e defeitos que não puderem ser corrigidos pelos meios normais, utilizando pinos ou 
aparelhos manuais para o realinhamento das peças da estrutura, ou que exijam alterações na 
configuração das peças deverão ser comunicados imediatamente a FISCALIZAÇÃO e ao autor do 
projeto para a escolha de uma solução alternativa eficiente e econômica. 

8.2.2.3.2.7 CONEXÕES 

CODE,

que a locação da estrutura é aceitável em prumo, nível e alinhamento. 	 e 

8.2.2.3.2.6 CORREÇÃO DE DESVIOS E DEFEITOS 
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resistir a cargas compatíveis em intensidade àquelas para as quais a estrutura foi projetada, 
resultantes da ação do vento ou operações de montagem, excluindo cargas extraordinárias e 
imprevisíveis. 

Os suportes temporários poderão ser removidos pela CONTRATADA após a estrutura ter sido 
conectada definitivamente, de acordo com o projeto e com a autorização expressa da 
FISCALIZAÇÃO e do autor do projeto. 

8.2.2.3.2.4 PISOS E CORRIMÃOS 

A CONTRATADA deverá fornecer os pisos, corrimãos e passadiços temporários que forem exigidos 
pelas Normas de Segurança e Saúde do Trabalho, de forma a proteger o pessoal de montagem, 
contra acidentes. A CONTRATADA deverá remover estas instalações após a conclusão das 
operações de montagem. 

8.2.2.3.2.5 TOLERÂNCIAS DE MONTAGEM 

As tolerâncias de montagem são estabelecidas em relação aos pontos e linhas de trabalho de 
barras da estrutura, estando assim definidos: 

Para barras não horizontais, o ponto de trabalho é o centro real em cada extremidade da barra; 

Para barras horizontais, o ponto de trabalho é a linha de centro real da mesa superior em cada 
extremidade; 

A linha de trabalho é uma linha reta ligando os pontos de trabalho da barra. Outros pontos de 
trabalho poderão ser utilizados para facilidade de referência. 

As tolerâncias devem obedecer aos seguintes limites e condições: 

Desvio da linha de trabalho de um pilar em relação à linha de prumo não deverá ser superior a 
1:500, observadas as seguintes limitações: 25 mm para pilares adjacentes a poços de 
elevadores; 25 mm da fachada para fora e 50 mm do sentido oposto para pilares de fachada; os 
pontos de trabalho dos pilares de fachada não poderão estar fora de uma faixa de 38 mm; 

Alinhamento das barras que se ligam aos pilares será considerado satisfatório se estes 
estiverem dentro das tolerâncias. A elevação das barras será considerada aceitável se a 
distância entre o ponto de trabalho da barra e a emenda do pilar imediatamente superior estiver 
entre +5 mm e -8 mm, as demais barras serão consideradas ajustadas se o seu desvio não for 
superior a 1:500 em relação à reta traçada entre os pontos de suporte da barra; 

Para vergas, vigas sob paredes, cantoneiras de parapeito, suportes de esquadrias e peças 
semelhantes a serem utilizadas por outras CONTRATADAS e que exijam limites rigorosos de tolerância, 
a FISCALIZAÇÃO devera exigir ligações ajustáveis à estrutura. 

Todas as conexões estruturais deverão utilizar parafusos de alta resistência cujo aperto será realizado 
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com chaves de impacto, torquímetro ou adotando o método de rotação da porca, conforme 
especificação do AISC. As chaves deverão ser calibradas por aparelho para medir a tensão real do 
parafuso decorrente do aperto, em atendimento às recomendações constantes na norma específica. Os 
parafusos e porcas inacessíveis às chaves de impacto serão apertados por meio de chaves de boca 
e o torque verificado por torquimetro. 

Os parafusos e porcas acessíveis às chaves de impacto serão instalados e apertados em 
conformidade com o seguinte processo: 

Acertar os furos com pinos de chamada, de modo a manter as dimensões e o prumo da 
estrutura. Utilizar parafusos em número suficiente, de qualidade e diâmetro adequados, a fim 
de manter a conexão na posição. Nesse ponto será suficiente aplicar aperto manual. Os 
parafusos de alta resistência permanecerão em sua posição permanentemente. As arruelas 
necessárias serão colocadas junto com os parafusos durante o ajuste na posição; 

Aplicar pré-torque nos parafusos já instalados. Neste momento, todas as faces deverão estar 
em estreito contato; 

Remover os pinos de chamada e colocar os parafusos restantes aplicando o pré-torque; 

Para o aperto final é necessário cuidado especial para evitar a rotação do elemento ao qual não 
se aplica torque. Deverá ser usada uma chave manual para manter fixa a cabeça ou a porca 
que não está sendo girada. O aperto final, a partir da condição de pré-torque, deverá ser 
atingido girando a cabeça ou a porca de um quarto de diâmetro da mesma. 

8.2.2.3.2.8 PINTURA DE ACABAMENTO 

Após a montagem da estrutura, todas as superfícies serão limpas de modo a ficarem adequadas à 
aplicação da pintura de acabamento. Os pontos das superfícies cuja camada de tinta aplicada na 
oficina tenha sido avariada deverão ser retocados utilizando a tinta original. 

Também as áreas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura serão devidamente 
escovadas, de forma a assegurar a aderência da tinta e pintadas. A pintura de acabamento será 
aplicada nas demãos necessárias, conforme indicação das especificações, de modo a se obter uma 
superfície final uniforme. Ficará ao critério do fornecedor aplicar o acabamento final, após a conclusão 
da montagem, ou na fábrica, retocando-a após a montagem completa. 

8.2.2.3.2.9 RECEBIMENTO 

O recebimento da estrutura metálica será efetuado inicialmente na oficina da fábrica, verificando se 
todos os estágios de fabricação (soldagem, aperto de parafusos, alinhamento, usinagem, 
correções de distorções e outros) atendem ao projeto e especificações. A segunda etapa do 
recebimento será efetuada com a verificação de todos os estágios da montagem, incluindo a pintura de 
acabamento da estrutura. 

I al I  

8.2.3.1 INTRODUÇÃO 

A CONTRATADA e o FABRICANTE da estrutura deverão manter um sistema de garantia de 
qualidade para que os trabalhos sejam executados em conformidade com o projeto e normas de 
execução. Esse sistema de qualidade deverá ser apresentado à CONTRATANTE em conformidade 
com as disposições do Caderno de Encargos e será submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO e do 
autor do projeto. 

8.2.3.2 INSPEÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS DA FÁBRICA 

8.2.3 GARANTIA DE QUALIDADE 
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A inspeção deverá basear-se em relatórios emitidos pela usina e em aspectos visuais e eventuais 
ensaios adicionais, em conformidade com as disposições do Caderno de Encargos. Se forem 
exigidos ensaios destrutivos, seu processo, extensão, técnica e norma de aceitação deverão ser 
definidos, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO, com base na normalização específica. 

8.2.3.3 INSPEÇÃO INDEPENDENTE 

O CODEMIG se reserva no direito de inspecionar a fabricação, montagem e pintura dos 
equipamentos em qualquer fase de sua execução tendo, a FISCALIZAÇÃO, poderes para 
sugerir, alterar ou rejeitar peças ou procedimentos que não atendam às exigências do projeto e/ou das 
normas citadas. 

A CONTRATADA e o FABRICANTE deverão permitir à FISCALIZAÇÃO o livre acesso a todos os 
locais de execução dos serviços. O início dos trabalhos deverá ser notificado à FISCALIZAÇÃO 
com pelo menos 24 horas de antecedência. A inspeção deverá ser sequencial, em tempo oportuno 
e executada de modo a minimizar as interrupções nas operações de fabricação e permitir as 
ações corretivas durante o processo de fabricação. 

Procedimentos análogos se aplicam aos trabalhos de montagem, no canteiro de OBRAS. A 
CONTRATADA e o fabricante deverão receber cópias de todos os relatórios emitidos pelo inspetor da 
FISCALIZAÇÃO. 

8.2.3.4 CONTROLE DE QUALIDADE 

O controle de qualidade das estruturas metálicas, irá contemplar a realização de ensaios de 
recepção e controle de toda matéria-prima utilizada, bem como de todos os processos necessários à 
sua fabricação. Deverão ser realizados ensaios preconizados pelas normas brasileiras, correndo 
por conta da CONTRATADA os custos de execução. 

Toda amostragem será realizada no próprio canteiro, salvo em algumas situações especiais, a 
critério da FISCALIZAÇÃO. 

8.2.4 FISCALIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar as seguintes atividades especificas: 	 On  2,0 
"100\15:1  

Conferir se as dimensões e características das peças componentes da estrutura estão de 
acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas e outros requisitos, com a 
finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura cumpra 
as finalidades dela exigidas; 

Fazer inspeção dos componentes de fabricação da estrutura tais como: chapas e perfis 
laminados, eletrodutos, parafusos, arruelas e quaisquer outros componentes estruturais, antes 
de serem colocados na obra; 

Solicitar da CONTRATADA todos os documentos pertinentes tais como: certificados de 
matéria-prima fornecida por terceiro, certificado de testes de eletrodos, certificado de 
parafusos e outros materiais, qualificação de soldadores e qualquer outro elemento que seja 
necessário para demonstrar a qualidade dos materiais e a adequação dos métodos e mão-de-
obra aplicadas; 

Conferir, através de listas de remessa elaboradas pela CONTRATADA, se as peças 
componentes da estrutura a serem transportadas estão devidamente marcadas com pintura 
de fácil reconhecimento, inclusive com lista de parafusos de montagem; 

Rejeitar as matérias-primas que apresentarem defeito de laminação ou curvaturas, além 
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dos limites permitidos; 

Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estágio de fabricação, como método 
de soldagem, método de aperto de parafusos, método de alinhamento e correção de distorções, 
método de usinagem, asseguram o atendimento às especificações de projeto; 

Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou componentes das 
estruturas acabadas; 

Inspecionar, usando torquimetro pré-calibrado, pelo menos um parafuso de cada conexão, 
verificando se não apresenta torque abaixo do mínimo especificado nas normas. Caso isso 
ocorra, todos os parafusos da conexão deverão ser rejeitados; 

Verificar se as condições dos elementos de ligação estão de acordo com os detalhes de projeto, 
quando da execução da montagem; 

Observar as condições de corrosão das peças, recusando as que não satisfazem às 
especificações; 

Acompanhar a execução da pintura de estrutura em suas diversas etapas, solicitando a 
realização dos devidos ensaios, se necessários à aceitação dos serviços. 

8.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de estruturas metálicas serão levantados e medidos por peso, expresso em Kg, englobando 
todas as peças metálicas necessárias à execução da estrutura, tais como, vigas, pilares, lajes, 
contraventamentos, etc. 

O Pagamento será efetuado ao preço unitário contratual, contemplando todos os materiais, serviços, 
acessórios e atividades necessárias à sua execução. A execução de algum tipo especial de prova de 
carga, ensaio especial, projeto de reforço ou recuperação, se necessário correrá por conta exclusiva da 
CONTRATADA. 

9. 	GRUPO 9- ALVENARIAS E DIVISÕES 

9.1 ALVENARIAS 

9.1.1 OBJETIVO 

O OBJETIVO deste item do caderno de Encargos da CODEMIG é apresentar de forma detalhada as 
Diretrizes para a execução da alvenaria desde a locação até o revestimento final. 

9.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DE ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

9.1.2.1 GENERALIDADES 

A execução das alvenarias deve obedecer ao projeto executivo bem como às normas técnicas da 
A.B.N.T, que regem o assunto, em especial as normas: 

NBR-7173 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural 
especificação. 

NBR-7184 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural método 
de ensaio. 

Este caderno aborda diversos aspectos relacionados ao projeto e a execução de alvenarias de vedação 
com blocos de concreto vazados integrar este componente, de forma racionalizada, tanto a estrutura da 
obra, como a todos os demais elementos e componentes que a constituem. 

CADERNO DE ENCARGOS 

Gil 
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As alvenarias, tanto externas como internas, respeitarão as funções, posições, especificações e 
dimensões determinadas pelo Projeto de Arquitetura. As espessuras indicadas referem-se às paredes 
depois de revestidas. 

9.1.2.2 MATERIAIS E COMPONENTES 

9.1.2.2.1 BLOCOS DE CONCRETO 

As alvenarias serão executadas com blocos de concreto simples, vazados, sem função 
atendam as normas da ABNT referentes ao item 9.1.2.1. e devem estar de acordo 
específico e o descrito a seguir. 
Deverá ser fabricado com concreto constituído de cimento Portland, agregados e água 
podem ser areia e pedra, de acordo com a NBR-7211 — "Agregado para concreto", ou 
forno, cinzas volantes, argila expandida ou outros agregados leves que satisfaçam 
próprias a cada um desses materiais. 

estrutural, que 
com o projeto 

. Os agregados 
escória de alto 
especificações 

Os blocos de concreto não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: trincas, fraturas, 
superfícies irregulares e deformações. Deverão ter arestas vivas e possuir a forma de um 
paralelepípedo. 

Admite-se o emprego de blocos de concreto vazados, sem função estrutural, fabricados por: 

Albino Mendes & Cia Ltdas (RJ), sob a marca "Albin"; 
Alvenaria S.A. (SP), sob a marca "Concremix"; 
Blockret Industrial Ltda. (SP); 
Camargo Corrêa S.A. Construções & Comércio, sob a marca "Reago"; 
Companhia de Empreendimentos e Representações — CER (RJ); 
ltauára Pré-Moldados Ltda. (SP), sob a marca "Itauára"; 
Veralinda S.A. Engenharia e Comércio (SP), sob a marca "Verabloco". 

9.1.2.2.2 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

A argamassa empregada no assentamento de blocos deve ser plástica (argamassa "gorda") e ter 
consistência para suportar o peso dos blocos, mantendo-os no alinhamento por ocasião do 
assentamento. Deve ainda ter boa capacidade de retenção de água, além de promover forte aderência 
com os blocos. 

Consideram-se, como adequadas as argamassas de traços 1:7 (cimento e areia) ou 1:2:9 (cimento + cal 
hidratada + areia, expresso em volume). 

O cimento empregado normalmente na argamassa de assentamento de blocos cerâmicos sem função 
portante é o cimento Portland Comum CP 32. 

A areia não deve conter sais solúveis nem matéria orgânica; recomenda-se a utilização de areias de rio 
lavada, de granulometria média. 

A água de amassamento deve ser potável, não devendo ser empregadas águas contaminadas por 
impurezas orgânicas, altos teores de sais solúveis, etc. 

A cal será, obrigatoriamente, aditivada (100 % hidratada). 

Admite-se o emprego de Argamassa industrializada, para emboço, fabricada por: 

Cimento Mauá S/A, sob a marca "Qualimassa". 
Companhia Cimento Portland Itaú-Votomassa, sob a marca "Múltiplo Uso". Classificação, 
segundo a NBR 132:1995, II — alta — b 
Saint-Gobain Quartzolit Ltda., Sob as marcas: 
"Multimassa Uso Gerak Quartzolit", sem impermeabilizante, para revestir paredes e tetos em 



ICCODEMIÇ CADERNO DE ENCARGOS 
N° 

778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. o  

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG FOLHA 	
122 

TITULO: 

CONCREMAT 
cnernh,:nr. CADERNO DE ENCARGOS 

áreas internas e externas. Cor: cinza; 
"Multimassa Super Quartzolit" com impermeabilizante, para revestir idem, idem item anterior. 
Cor: cinza. 

9.1.2.2.3 MANUSEIO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS E COMPONENTES 

Os blocos devem ser estocados em pilhas com altura máxima recomendada de 1,80 m, apoiadas sobre 
superfície plana, limpa e livre de umidade ou materiais que possam impregnar a superfície dos blocos. 
Caso as pilhas sejam apoiadas diretamente sobre o terreno, este deve ser anteriormente apiloado. 

Quando a estocagem for feita a céu aberto, deve-se proteger as pilhas de blocos contra as chuvas por 
meio de uma cobertura impermeável, de maneira a impedir que os blocos sejam assentados com 
excessiva umidade. 

Quando se dispuser de transporte mecânico na obra (horizontal e vertical), é aconselhável que os blocos 
sejam fornecidos em "pallets", sendo os mesmos embalados com o auxilio de fitas metálicas ou 
plastificados; dessa maneira os "pallets" poderão ser transportados até o local de aplicação dos blocos, 
com considerável redução na mão-de-obra e nas perdas. 

Qualquer que seja o sistema de transporte dos blocos, deve-se evitar que os mesmos sofram impactos 
que venham a provocar lascamentos, fissuras, quebras e outras condições prejudiciais. 

O cimento, cal hidratada e os materiais pozolânicos fornecidos em sacos, devem ser armazenados em 
locais protegidos da ação das intempéries e da umidade do solo, devendo as pilhas ficar afastadas de 
alvenarias ou do teto do depósito. 

Não se recomenda a formação de pilhas com mais de 15 sacos de cimento quando o período de 
armazenamento for de até 15 dias e com mais de 10 sacos quando o período de armazenamento for 
superior a 15 dias. 

A estocagem da areia deve ser feita em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de 
contaminação por materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade. 

9.1.2.3 EXECUÇÃO DA ALVENARIA 

9.1.2.3.1 LOCAÇÃO 

Constatada a correta locação dos componentes da estrutura em relação ao disposto no projeto, inicia-se 
a locação propriamente dita das alvenarias. 

Essa locação, baseada no projeto executivo de arquitetura, deverá ser feita em função da posição dos 
pilares e vigas, marcando-se os eixos dos pilares e/ou procedendo-se à projeção vertical dos eixos das 
vigas superiores na laje de piso com o auxilio de uma régua e do fio-de-prumo, a partir daí são 
demarcadas na laje, com lápis ou giz de cera, as faces da alvenaria (sem revestimento) ou então já são 
assentados alguns blocos que delimitarão posições das alvenarias. 

Na locação deverão ser levadas em conta a posição das alvenarias em relação aos pilares e vigas (eixos 
coincidentes, faces coincidentes, etc.), as espessuras dos revestimentos e as posições dos vãos de 
portas e janelas. 

Todos os distanciamentos entre alvenarias, comprimentos de alvenarias e posicionamento dos vãos 
deverão ser conferidos. 

No tocante à perpendicularidade entre alvenarias, esta deve ser estabelecida com o auxilio de esquadro 
de obra (lados com dimensões de aproximadamente 50 cm), ou com o auxilio de duas linhas. 
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9.1.2.3.2 ELEVAÇÃO DAS ALVENARIAS 

Após a locação procede-se ao assentamento da primeira fiada de cada uma das alvenarias. 

Além das recomendações estabelecidas no item anterior deve-se tomar todo o cuidado no nivelamento 
da 1°  fiada, da qual dependerá a qualidade e facilidade da elevação da alvenaria propriamente dita. 
Deve ser lembrado que as lajes normalmente apresentam desnivelamentos e embarrigamentos que, se 
não forem compensados logo na primeira fiada, comprometerão toda a execução da alvenaria, com 
acentuado desperdício de material e de mão-de-obra. 

Assim sendo, devem-se nivelar previamente as primeiras fiadas de blocos, utilizando-se régua e nível de 
bolha, ou então partindo-se de pontos de nível demarcados nos pilares na ocasião da execução da 
estrutura, através de aparelho a laser. Este aparelho permite a rápida e precisa verificação de nível e 
prumo, através da geração de um plano horizontal ou vertical de referência, constituído pela projeção de 
um laser e captado por um sensor eletrônico. 

A partir dos pontos de referência determina-se, com o auxílio de trena, o nível da 1° fiada, assentando-se 
os blocos das extremidades das alvenarias; em seguida, com o auxílio de uma linha esticada preenche-
se toda a fiada, corrigindo-se as irregularidades e os eventuais desnivelamentos presentes na laje. 

As etapas para a elevação de uma alvenaria onde os elementos estruturais (lajes, vigas e pilares) estão 
construídos, serão iniciadas pelas extremidades, isto é, nas junções com alvenarias principais e/ou 
pilares, estando a primeira fiada de cada uma das alvenarias assentadas de acordo com o item acima. 

Cada fiada deve ser assentada com auxílio de fios flexíveis estirados horizontal e paralelamente ao 
plano da parede. 

A cada fiada devem ser verificados o alinhamento, nivelamento e o prumo da alvenaria; nivelamento da 
fiada pode ser verificado com régua e nível de bolha, salientando-se a importância dessa verificação na 
fiada que ficará imediatamente abaixo dos vãos de janela; 

A fixação dos fios deve ser feita em guias perfeitamente aprumadas nas extremidades das paredes, 
podendo as guias serem os próprios cantos das mesmas executados com antecedência. As 
extremidades dos fios devem ser nivelados por processo satisfatório. 

O alinhamento vertical das juntas deve ser obtido com auxilio de fio prumo ou gabarito modular. 

Os blocos destinados a receber revestimento deverão ter uma superfície suficientemente áspera para 
garantir uma boa aderência, não sendo permitida qualquer pintura que oculte defeitos eventualmente 
existente no bloco. 

Os blocos destinados a execução de alvenaria aparente que não receberão revestimento, não poderão 
apresentar trincas, lascas ou pequenas imperfeições na face que ficará exposta. 

Os blocos a serem assentados, caso estejam muito ressecados, devem ser umedecidos, mas não 
encharcados. 

A argamassa de assentamento deve ser estendida sobre a superfície horizontal da fiada anterior e na 
face lateral do bloco a ser assentado (quando for o caso) em quantidade suficiente para que nenhuma 
porção seja expelida quando aplicado pressão no bloco para o seu correto assentamento, observando-
se a espessura prevista para a junta. 

As correções dos blocos (nível e prumo) só poderão ser efetuadas antes do inicio da pega da 
argamassa, ou seja, logo após o assentamento do bloco. 

Será indispensável a utilização de gabaritos norteadores de correto preenchimento de argamassa na 
face superior da fiada dos blocos, que padronizam e uniformizam as espessuras, evitando o desperdíciorl 

C;. 
‘.0 
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9.1.2.3.3 ENCUNHAMENTO DAS ALVENARIAS 

As alvenarias serão encunhadas (nos encontros com as faces inferiores de lajes e/ou vigas, utilizando-se 
argamassa convencional provida de aditivos expansores. Para tanto deverá ser deixada folga entre 
alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no máximo 2,5 cm. 

A fim de evitar-se a transferência de carga para as alvenarias de vedação durante a execução da obra, o 
encunhamento das alvenarias será iniciado após estarem concluídas as alvenarias de pelo menos 3 
andares subsequentes. No caso de construções térreas, deve ser observado, um intervalo de no mínimo 
7 dias. 

9.1.2.3.4 LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIAS E/OU PILARES 

A ligação da alvenaria com os pilares deverá ser feita com a introdução de argamassa entre o bloco e o 
pilar, devendo a face do pilar ser previamente chapiscada. 

As ligações entre alvenarias deverão ser feitas com os blocos assentados com juntas em amarração 
sendo que nos cantos entre duas alvenarias perpendiculares esta ligação deverá ajustar-se 
perfeitamente à coordenação modular. 

9.1.2.3.5 VERGAS E CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO 

Embaixo das aberturas de todas as janelas, será construída uma viga de concreto armado (contra-
verga), que impedirá o surgimento de trincas a 45°. 

Se a face superior da janela, ficar distante da viga estrutural, será necessária a execução de uma verga. 

As vergas e contra-vergas serão pré-fabricadas e assentadas durante a execução da alvenaria. 
As peças terão 10 cm de altura e sua largura irá variar de acordo com a largura do bloco utilizado (10, 15 
ou 20 cm). O comprimento será o tamanho da janela, acrescido de 60 cm (30 cm para cada lado). 

As vergas sobre portas seguirão o mesmo procedimento descrito para as janelas, devendo-se alertar 
para a necessidade de execução do complemento com tijolos maciços. Seu comprimento será o 
tamanho do vão da porta acrescido de 30 cm (15 cm para cada lado). 

9.1.2.3.6 EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÕES 

As tubulações para instalação hidráulica, elétrica e outras, serão embutidas após a execução da 
alvenaria. 

Os rasgos serão feitos com a utilização de serra manual elétrica, evitando-se a quebra dos blocos, em 
dimensões superiores às necessárias. As tubulações horizontais deverão ser posicionadas aproveitando 
os furos dos blocos. 

Os blocos nos quais serão fixados as caixinhas de elétrica deverão ser cortados com uma serra de 
bancada, em uma central de produção. 

O embutimento dos tubos será feito envelopando-os com tela galvanizada, procedendo-se então, seu 
revestimento com argamassa, podendo também ser utilizado o sistema de "shafts", com o emprego de 
placas de gesso. 

9.1.3 CONTROLE 

9.1.3.1 AMOSTRAGEM DO BLOCO DE CONCRETO 

Para fins de ensaio, o fabricante fornecerá, gratuitamente, blocos inteiros de tamanho natural, os quais 
constituirão amostra representativa de todo o lote do qual foram retirados. 

Para fornecimento de até 10mil blocos, a amostra representativa mínima será de dez blocos. 
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Para fornecimento maior que 10 mil blocos, a quantidade de blocos, que constitui a amostra 
representativa, será obtida acrescentando à quantidade de dez blocos a parte inteira do quociente da 
divisão da quantidade total de blocos por dez mil. Exemplo: para um fornecimento de 55mi1 blocos, a 
amostra representativa será de dez blocos mais a parte inteira do quociente da divisão de 55mil bloco 
por 10mil, ou seja, cinco, o que resulta em um total de 15 blocos. 

Os blocos que constituem a amostra representativa serão marcados para facilidade de identificação e, 
posteriormente, remetidos a um laboratório para execução dos ensaios de recebimento. As marcas de 
casa unidade não devem cobrir mais de 5% da área superficial do bloco. 

9.1.3.1.1 CONDIÇÕES IMPOSTAS 

A amostra submetida aos ensaios de acordo com a NBR 7184:1992, deverá satisfazer às seguintes 
condições: 

a) 	Resistência à compressão 

Média: 2,5 MPa (valor mínimo) 
Individual: 2,0 MPa (idem) 

Umidade 

No momento da entrega ao laboratório, os blocos não deverão apresentar umidade superior a 40% da 
quantidade de água fixada como absorção máxima. 

Absorção 

Média: 10% (valor máximo) 
Individual: 15% (valor máximo) 

REV. o  
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d) Dimensões 

As dimensões dos blocos modulares e normais serão as Que fi uram nos auadros seciuin 
BUXOS MODULARES 

_ 

DESIGNAÇÃO LARGURA (cm) ALTURA (cm) COMPRIMENTO (cm) 

M-20 

19 19 39 
19 19 29 
19 19 19 
19 19 9 
19 9 19 

BLOCOS MODULARES 

ALTURA (mi) 

(CONTINUAÇÃO) 

COMPRIMENTO (cm) DESIGNAÇÃO LARGURA (cm) 

M-15 

14 19 39 
14 19 34 
14 19 29 
14 19 19 

M-10 

9 19 39 
9 19 29 
9 19 19 
9 19 14 
9 19 9 
9 9 19 

'Tolerâncias Permitidas: +3mm/-2mm 
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BLOCOS NORMAIS 
Bloco de 20 20 20 40 
Bloco de 15 15 20 40 
Meio Bloco de 20 20 20 20 
Meio Bloco de 15 15 20 20 
Lajota 10 20 40 
Meia Lajota 10 20 20 
Tolerâncias Permitidas: + - 
5mm 
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e) 	Aceitação e Rejeição 

A aceitação e a rejeição, total ou parcial, do fornecimento obedecerão ao disposto na NBR 7173/1982 
sobre o assunto. 

Quantidade de Blocos 

A titulo ilustrativo e tomando por base estudo do professor Luiz Roberto Fortes, a quantidade de blocos, 
tendo como referencial o bloco de 39cm de comprimento por 10cm de altura é a se uinte: 

LINEAR 
Número de blocos por comprimento, em metros: 
comprimento x 2,5 

CAMADAS 
Número de camadas (filas) de blocos para uma 
altura, em metros: altura x 5 

ÁREAS 
Número de blocos para uma área, em m2: 
área x 12,5 

9.1.3.2 CONTROLE EXECUTIVO 

O controle executivo consistirá no mínimo em: 

Confrontar a locação e as dimensões das alvenarias com as definidas em projeto, bem como das 
aberturas dos vãos (portas e janelas, etc.) e de eventuais saliências, reentrâncias e/ou de rasgos, 
ranhuras ou furos previstos em projeto e destinados à passagem ou à inserção de tubulações, caixas de 
passagem, conexões ou de outros elementos ou componentes construtivos de quaisquer naturezas. 

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade dos materiais e/ou componentes a serem 
utilizados na obra, confrontando-os com as especificações dos projetos e eventualmente exigindo da 
CONTRATADA ensaios em laboratório qualificado e idôneo, de conformidade com as normas técnicas 
correspondentes, caso a caso. 

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade dos materiais e da preparação das argamassas a 
serem empregadas na obra, confrontando suas características intrínsecas e seu traço com as definições 
do memorial descritivo e das planilhas de especificações dos projetos, bem como com os preceitos e 
recomendações da boa técnica. 

Verificar, sistemática e permanentemente, a regularidade do prumo, do esquadro e do alinhamento das 
diversas fiadas da alvenaria, assim como da espessura das juntas, conforme definido nas especificações 
do projeto arquitetônico-construtivo e tendo em vista as características intrínsecas dos materiais 
empregados na conformação da mesma alvenaria. 

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade da amarração entre os diversos elementos da 
alvenaria, com especial atenção para as junções e os cantos de alvenarias (externos ou internos). 

Nos vãos (de portas, janelas, etc.), e sempre que pertinente, verificar a adequada execução de contra-7('  
vergas e vergas, conforme as indicações e especificações dos projetos. 

e , 
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Na junção de alvenarias novas com alvenarias preexistentes, ou com pilares e/ou vigas da 
superestrutura, fiscalizar atentamente a adequada execução das juntas de dilatação ou dos elementos 
de solidarização previstos em projeto e/ou discriminados no memorial descritivo ou nas especificações 
técnicas da obra. 

Quando houver instalação, hidrossanitária, de gás ou de vapor, embutida as alvenarias só serão 
vedadas após exame, testes e liberação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO. 

Não será tolerado, em hipótese alguma, o uso de saibro ou areia comum na composição das 
argamassas, que só poderão ser de cimento e areia lavada ou cimento, areia lavada e cal. 

9.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1.4.1 ALVENARIA 

A medição será por metro quadrado (m2), devendo ser levantado nível por nível, separadamente. 
Deverão ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de acabamento (aparente ou a 
revestir). As quantidades serão retiradas do projeto de arquitetura, analisando-se a situação de cada 
parede, com relação à estrutura (parede sob vigas ou sob lajes). Independente da espessura, serão 
descontados, no caso das janelas e portas, apenas a área que exceder em cada vão, a 2,00 m2 (dois 
metros quadrados). Vãos com área igual ou inferior a 2,00 m2 (dois metros quadrados) não serão 
descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria (até 20 cm 
de largura). Vãos limitados nas laterais e na face superior pela estrutura serão integralmente 
descontados. 

O pagamento será efetuado conforme preços unitários contratados, multiplicados pela quantidade 
medida, segundo critério descrito acima. A remuneração contempla os custos de materiais e mão de 
obra necessários, inclusive encunhamento, 

9.1.4.2 VERGAS E CONTRA-VERGAS 

A medição será efetuada por metro (m) de vergas e contra-vergas. 

O pagamento será efetuado conforme preços unitários contratados, multiplicados pela quantidade 
medida, segundo critério descrito acima. A remuneração contempla os custos de materiais e mão de 
obra necessários à sua confecção e instalação, incluindo blocos canaleta, armação e escoramento. 

9.2 DIVISÓRIAS 

9.2.1 OBJETIVO 

Apresentar de maneira detalhada todas as etapas necessárias para execução da divisória desde a 
locação ate o assentamento. 

9.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

9.2.2.1 MATERIAIS 

Placas em ACM cor branco RAL 9010 espessura 5mm LIGA 5005, junta no mesmo tom linha 
Lason/Alucol; 

Divisória acústica unidirecional série 5000 painéis 100x450cm 97mm de espessura revestida em 
carpete cor Oats Muraflex / Fademac, divisória wall system / Hufcor; 

Painéis curvos em tela pvc tecto tenso, translúcida, acústica, fixado em perfis. Barrisol; 

Placa em ACM, cor aço inox polido, espessura 5 mm, LIGA 5005, juntas não preenchidas com 
2cm de espaçamento, linha LASON / ALUCOIL; 
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"Divisória acústica Unidirecional, série 5000, painéis 98X390cm, 97mm de espessura, revestida 
em laminado melaminico de baixa pressão linha prisma, padrão Cilegio Columbia / Duratex. 
Divisória Wall System/Hufcor"; 

Chapa em aço Corten resistente à corrosão, espessura 2 mm, com juntas soldadas, com 
acabamento em pintura em esmalte sintético na cor branca cód.:RAL 9010, verniz automotivo 
fosco; 

Parede móvel WALL SYSTEM HUFCOR, sistema Dobrável, com painéis conjugados suspensos 
por um conjunto com 4 rolamentos cobertos de plástico de engenharia. Moldura construída em 
aço aparente. Vedações junto ao piso e junto ao trilho, acionadas manualmente através de 
mecanismo interno ao painel o qual requer somente meia volta da alavanca para acionamento. 
Espessura do painel — 97 mm. Peso do painel - aprox. 60 Kg/m2.STC (Sound Transmission 
Class) — 51 STC Segundo norma ASTM E 90 Superfície: P1 e P2 — Carpete da lnylbra, cor a 
definir P3-P4-P5-P6 -Laminado melaminico BP padrão Wall System Hufcor, cor a definir Trilho 
Mono-40 em alumínio de alta rigidez, anodizado natural, utilizado nas paredes móveis com 
painéis de até 318kg (700 lbs); 

Divisória tipo drywall, com uma placa (12,5mm) de cada lado e vão entre as placas preenchido 
por manta de lã de vidro, densidade mínima 30kg/m3, espessura mínima 50mm. w111-73/48/ 
knauf; 

Parede composta por telha zipada reforçado por contraparede de drywall com uma placa (12,5 
mm), vão entre as placas preenchido por manta de lã (de vidro, de rocha ou pet), densidade 
mínima 30kg/m3, espessura mínima 50mm. drywall: w625 103/90/ knauf ou gyp cp 103/90/ 
Lafarge; 

Divisória de fechamento autoportante, formados por chapas para drywall e estrutura de aço 
galvanizado fixada na estrutura existente, sistema w623, ref.: knauf. 

9.2.2.2 DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS 

9.2.2.2.1 EXECUÇÃO 

Entende-se por divisórias removíveis, um sistema modulado de perfis e painéis montados por simples 
processo de encaixe ou fixação. 

A fixação das divisórias no solo, teto, forro ou em alvenaria será efetuada através de parafusos. comuns, 
dispensando-se o pressionamento quer dos painéis, quer dos montantes de fixação. 

Caso seja necessário, a correção dos desníveis de piso será obtida pelo emprego de suportes 
reguláveis. 

Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverão, sempre que possível, permitir a passagem de 
fiação elétrica e telefônica e colocação de tomadas e interruptores. 

9.2.2.3 DEMAIS DIVISÓRIAS 

9.2.2.3.1 EXECUÇÃO 

Serão executadas conforme o projeto, adotando-se os critérios indicados especificações, nas normas 
técnicas aplicáveis e instruções do fabricante. 

9.2.3 CRITÉRIOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição das divisórias será efetuada por m2  (metro quadrado) de divisória a ser instalada. 
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As ferragens para confecção de porta de divisórias, no caso de divisórias removíveis, serão medidas por 
unidade do conjunto efetivamente utilizado. Cada conjunto é composto de uma fechadura completa, três 
dobradiças e perfis necessários à instalação da porta. 

O pagamento será efetuado aos preços unitários contratuais compreendendo toda a mão-de-obra, 
materiais e ferramentas necessárias à sua confecção e instalação, inclusive acessórios de fixação e 
nivelamento. 

10. GRUPO 10 - COBERTURAS E FORROS 

10.1 ESTRUTURA OU ENGRADAMENTO 

10.1.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar 
para execução dos serviços de engradamento (estrutura) da cobertura. 

Entende-se por engradamento (ou estrutura) ao conjunto de elementos destinados 
telhas de uma cobertura. 

10.1.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

10.1.2.1 GENERALIDADES 

as diretrizes básicas 

a dar sustentação às 

Dever-se-á, obrigatoriamente ser consultada a NBR-8800 - "Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios 

10.1.2.2 MATERIAL 

As estruturas de telhado ou engradamento serão estruturas metálicas. 

As peças componentes das estruturas, postas pré-montadas no canteiro de serviços, deverão se 
apresentar absolutamente limpas (isentas de pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de solda, etc.), 
desempenadas e adequadamente protegidas por uma pintura anti-ferruginosa. 

No transporte, armazenamento e instalação, de peças estruturais pré-montadas, deverão ser tomados os 
cuidados necessários para que elas não sofram qualquer tipo de deformação ou avaria significativa, 
retocando-se imediatamente todo e qualquer ponto onde, eventualmente, a pintura anti-corrosiva venha 
a ser danificada. 

Não será permitida a utilização de peças empenadas, ou de peças que, em virtude de dobramentos ou 
desempenamentos mal executados, apresentem superfícies fissuradas. 

Em qualquer fase de execução da estrutura, o material só poderá ser trabalhado a frio ou aquecido ao 
rubro, ficando vedada a execução de qualquer operação em estado intermediário de temperatura. 

Em relação ao tratamento anti-oxidante a ser dado nas estruturas metálicas do telhado, deve-se 
respeitar as prescrições contidas no GRUPO 8 denominado Estruturas de concreto armado e-metálica, 
cabendo à FISCALIZAÇÃO avaliar e acompanhar a sua utilização.

o  

f)  

6S2_ 
O 

tiOEM\  
As estruturas metálicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as determinações da 
NBR-8800 - "Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos estados limite)" 
exclusivamente com os tipos de aço previstos e especificados no respectivo projeto complementar. 

10.1.2.3 EXECUÇÃO 



CCODEMIS 

CONCREMAT 
reerêtarhé 

CADERNO DE ENCARGOS 

TITULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

N• 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

130 

As coberturas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as determinações do projeto básico 
e do respectivo projeto complementar, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que 
atendam integralmente as determinações das normas, especificações e padronizações da ABNT. 

Caberá à CONTRATADA, sempre que solicitada, fornecer o referido projeto complementar, elaborado 
em perfeita consonância com o projeto arquitetõnico apresentado e integralmente de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas da ABNT que regem o assunto. 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela boa execução da cobertura, por sua estanqueidade 
às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que os 
serviços tenham sido sub-empreitados à FIRMA ESPECIALIZADA. 

Concluído o assentamento das telhas, a cobertura deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de 
restos de materiais utilizados na sua execução, como: pregos, arames, pedaços de telha ou de 
argamassa solta, etc. 

As estruturas de telhado ou engradamento, respeitada sua rigidez e travamento, poderão ser apoiadas 
diretamente sobre a laje ou vigas de concreto armado do forro, sempre que esses elementos tenham 
sido calculados para suportar tal sobrecarga. 

Sempre que surgir alguma dúvida, com relação à resistência de uma ou mais partes da estrutura em 
execução, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer tempo, a realização das provas de carga que se 
fizerem necessárias 

As ligações entre componentes de estrutura deverão ser executadas estritamente de acordo com as 
determinações constantes de projeto (por meio de solda, parafusos, rebites ou pinos), ficando vedada a 
utilização de sistemas de fixação diferentes daqueles ali previstos. 

A cravação de rebites deverá ser feita a quente, por meio de processos mecânicos de percussão ou de 
compressão, permitindo-se rebitamento a frio, ou por processos manuais, apenas na execução de 
ligações secundárias, desde que não haja determinação contrária no respectivo projeto complementar. 

Todos os componentes estruturais, pré-montados ou não, deverão ser convenientemente protegidos por 
uma pintura anticorrosiva, antes da aplicação da pintura especificada no projeto 
básico. 

10.2 COBERTURAS 

10.2.1 OBJETIVO 

Apresentar de maneira detalhada todas as etapas necessárias para execução da Cobertura em chapa 
termoacustica duplo zipada em aço galvalume desde a locação ate o assentamento. 

10.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

10.2.2.1 GENERALIDADES 

Ao descarregar, deve-se utilizar um número conveniente de homens em cima do caminhão e embaixo, 
no solo, de modo a não arrastar as telhas. 

Antes do armazenamento, as telhas devem ser completamente secas, pois a falta de ventilação 
combinada com a umidade, acelera as reações de corrosão galvânica. 

As telhas devem ser estocadas em local plano, coberto e ventilado, apoiadas em calços 
convenientemente espaçados e assegurando espaço para ventilação por baixo de no mínimo 15 cm. As 
telhas devem ser mantidas estocadas pelo menor tempo possível e inspecionadas frequentemente, para 

P 

065; 
°C)E0\C2  

Quando do recebimento das telhas na obra, deve-se proceder a uma cuidadosa inspeção nas mesmas. 
As embalagens não devem estar danificadas e as telhas devem estar secas. 



Admite-se o emprego de telhas de aço zincado, duplas, termo — acústicas, fabricadas por: 

Eucatex S.A. Indústria e Comércio; 
Tuper S.A. nos seguintes modelos: 
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prever qualque processo de corrosão. A utilização de calços intermediários nas pilhas, de modo a 
melhorar as condições de ventilação, é sempre recomendável. 

10.2.2.2 MATERIAL 

O aço zincado, para a fabricação da telha, obedecerá ao disposto na E-AÇO.4. 

As chapas de aço zincado (CZ) para fabricação das telhas terão as seguintes espessuras: 

0,30 mm (chapa 32) 
0,35 mm (chapa 30) 
0,43 mm (chapa 28) 
0,50 mm (chapa 26) 
0,65 mm (chapa 24) 
0,80 e 0,95 mm 

As CZ receberão revestimento do tipo C, com massa mínima de zinco de 315 g/m2  (ensaio individual). 

As CZ serão pintadas por um dos seguintes processos: 

Eletrostático a pó, que permita aplicar uma camada de 60 micrometros — ou mais — de 
espessura. Processo indicado quando se pretenda ter cores diferentes em cada face da telha. 

"Coil — Coating", que permitirá acabamento em poliéster após complexo tratamento químico da 
CZ. 

A camada isolante — posicionada entre as duas telhas — será constituída ou por poliestireno expandido, 
ou por lã de rocha, ou, ainda, por poliuretano. 

De acordo com Zeno Pirondi — "Manual Prático da Impermeabilização e de Isolação Térmica" — os 
coeficientes de condutibilidade térmica (À) desses isolantes são os seguintes (À = kcal x m/m2  x h x°C): 

Poliestireno Expandido (EPS): 0,025 
Lã de Rocha: 0,022 
Poliuretano Expandido: 0,025 

TPR — EPS (Poliestireno Expandido); 
TPR — BA EPS (Telha — Bandeja de Aço/Poliuretano Expandido), também denominada "telha 

forro", 
TPR Lã de Rocha; 
TPR — TA POL (Telha — Telha /Poliuretano) 
TPR — BA POL (Telha — Bandeja de Aço /Poliuretano), também denominada "telha forro 
TPR — BP ( Telha — Bandeja de Plástico / Poliuretano), também denominada "telha forro". 

Os ganchos para fixação das telhas galvanizadas devem sér galvanizados a fogo, conforme NBR- 7397 - 
"Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente — Determinação da massa do 
revestimento por unidade de área", NBR-7398 - "Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por 
imersão a quente - Verificação da aderência do revestimento", NBR-7399 — "Produto de aço ou ferro 
fundido revestido de zinco por imersão a quente - Verificação da espessura do revestimento por 
processo não-destrutivo" e NBR-7400 - "Produto de aço ou ferro fundido - Revestimento de zinco por 
imersão a quente - Verificação da uniformidade do revestimento" e devem ter diâmetro mínimo de 1/4". O 
gancho deve ser acompanhado de uma arruela metálica do mesmo material e uma arruela de neoprene, 
formando um conjunto de fixação. 
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10.2.2.3 EXECUÇÃO 

Antes do inicio da montagem do telhado deve-se proceder à verificação do comprimento, largura, 
esquadro e nível da área a ser coberta. 

As terças devem ser colocadas paralelas e em distâncias modulares de eixo 

As telhas deverão ser dimensionadas, de modo a se obter o menor número possível de juntas 
transversais. Elas deverão ser elevadas à cobertura, através de cordas amarradas, de modo a não lhes 
provocar quaisquer danos. 

A colocação das telhas deve ser feita no sentido contrário à direção dos ventos dominantes, alinhando-
as do beiral para a cumeeira. Em telhados de duas águas deve-se fazer a colocação das telhas 
simultaneamente em cada água, de modo a coincidir as ondulações na cumeeira. 

A sobreposição longitudinal das telhas deverá ser de no mínimo 200 mm para telhados com inclinação 
inferior a 10% e de no mínimo 150 mm para telhados com inclinação superior a 10%. Em telhados com 
inclinação inferior a 5%, deve-se aumentar a sobreposição ou usar massa ou fita vedadora para 
assegurar uma vedação satisfatória. 

A sobreposição transversal deve ser de uma onda para telhados com inclinação maior de 5% e de duas 
ondas para telhados com inclinação menor que 5%. Deve-se usar parafusos de costura espaçados de no 
máximo 500 mm para travar as laterais das telhas. 

Para trabalho sobre as telhas deve-se utilizar tábuas de 1" de espessura, isentas de nós, apoiadas sobre 
3 (três) terças no mínimo e providas de sarrafos que impeçam o seu escorregamento e de operários que 
trabalhem no telhado. 

As limalhas provenientes de furação das telhas devem ser removidas logo após a furação, pois podem 
causar danos à pintura ou anodização das telhas. 

Atenção especial deve ser dada aos arremates de canto (rufos, pingadeiras) e às calhas. 

O telhado de telhas galvanizadas será aceito se atender a todos os itens desta Especificação. 

Qualquer detalhe construtivo incorreto ou mal executado deve ser corrigido. A FISCALIZAÇÃO da PBH 
poderá, a seu critério, exigir testes de estanqueidade. Em caso contrário, o telhado será rejeitado. 

Atenção especial deve ser dada à fixação das telhas, visto que a maioria dos problemas ocorre por 
fixação inadequada. 

A furação deve ser feita utilizando-se brocas de diâmetro 1/32" ou 0,8 mm maior que o diâmetro do 
gancho; os furos devem ficar 25 mm afastados das bordas nas telhas galvanizadas e devem ser 
executados sempre na parte superior da onda. 

10.2.3 CONTROLE 

Serão verificadas, oportuna e sistematicamente, a qualidade dos materiais a serem utilizados nat'w 
conformação, tanto da estrutura de suporte (engradamento, treliças metálicas, etc.) quanto na cobertura 
propriamente dita (telhas, vigas-calha, etc.), confrontando-a com as exigências das normas técnicas 
concernentes à matéria e das especificações do projeto. 

A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA a submissão desses materiais e componentes a testes e 
ensaios de verificação de desempenho, em laboratório qualificado e idôneo e de conformidade com as 
normas técnicas aplicáveis (brasileiras ou internacionais, na falta daquelas), caso a caso. 

Verificar a correspondência entre a inclinação da cobertura e a definida em projeto. 
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Caso seja verificada alguma inconsistência entre os elementos de projeto e a situação real da obra, 
esclarecê-la oportunamente, através de contato formal com o responsável pelo projeto, quer 
diretamente, quer através do engenheiro coordenador. 

Verificar, oportuna e sistematicamente, as seções, a espessura das paredes, o tratamento anticorrosivo 
(se for o caso) e a forma de colocação das calhas, dos condutores de águas pluviais, dos rufos e dos 
contra-rufos, confrontando-os com o detalhamento executivo e com as especificações de projeto. 

No caso específico das calhas, verificar acuradamente seu adequado caimento em direção aos pontos 
de escoamento, preferencialmente antes da colocação das telhas. 

Telhas de má qualidade deverão ser rigorosamente descartadas. 

10.2.4 CRITÉRIOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuado por metro quadrado (m2) considerando-se a área desenvolvida da cobertura a 
ser executada, observando-se o tipo de telha especificada. 

O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual, que contempla o fornecimento e colocação das 
telhas, inclusive perdas e os respectivos acessórios de fixação, emendas, amarração e mão-de-obra. 

10.3 FORROS 

10.3.1 OBJETIVO 

Apresentar de maneira detalhada todas as etapas necessárias para execução dos forros em gesso, 
gesso acartonado, em réguas de PVC, Chapa curva de Drywall e em placas de fibra mineral, desde a 
locação ate o assentamento. 

10.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

10.3.2.1 GENERALIDADES 

Forros são elementos de recobrimento interno sob as coberturas, visando isolamento térmico e/ou 
acústico; utilizados também para embutir tubulações em determinados ambientes. 

10.3.2.2 EXECUÇÃO 

Os forros de elementos pré-fabricados de gesso, gesso acartonado, réguas de PVC, placas de fibra 
mineral, \ etc., deverão ser fixados em estruturas próprias, de metal ou madeira, conforme o caso, 
desvinculados de eventuais estruturas de telhado, salvo expressa indicação do projeto e indispensável 
autorização da CODEMIG. 

A execução se fará em obediência aos detalhes do projeto básico, observadas as prescrições e 
recomendações dos FABRICANTES e, sempre, após a aprovação da CODEMIG ao respectivo projeto 
executivo. 

Particular cuidado deverá ser tomado para a harmonização do conjunto, tendo em vista a instalação de 
luminárias, convindo sempre, levar em conta o sistema de iluminação na elaboração do projeto executivo 
dos forros, principalmente quando as luminárias forem embutidas. 

que seus componentes aparentes apresentem paralelismo e alinhamento o mais perfeitos possível. 

As estruturas de madeira deverão ser executadas com sarrafos aparelhados, de pinho ou madeira 
equivalente, com dimensões compatíveis com o vão e nunca inferiores a 25 mm x 50 mm, nas peças 
para fixação dos elementos de forro, e 25 mm x 100 mm, nas peças de contraventamento do conjunto. 

Os forros deverão ser instalados exclusivamente com acessórios especificados no projeto básico ou 
produzidos pelo respectivo FABRICANTE (pendurais, cimalhas, presilhas, mata-juntas, etc.), e de modo, 

,. ç 
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O exato nivelamento nos forros atirantados deverá ser garantido por pendurais dotados de sistema para 
ajuste de nível, sempre que o atirantamento por intermédio de fios de aço, simplesmente amarrados, não 
produzir resultados satisfatórios. 

Como norma geral serão sempre instalados forros com sistemas de fixação fornecidos pelo próprio 
FABRICANTE, exceção feita aos forros de madeira, cuja prática executiva de entarugamento está afeta 
a pessoal categorizado vinculado à própria obra. 

10.3.2.2.1 PLACAS LISAS DE GESSO 

10.3.2.2.1.1 GENERALIDADES 

Na sua execução deverão ser obedecidas as normas da ABNT em especial a NBR 12775:1992, "Placas 
Lisas de Gesso para Forro — Determinação das Propriedades Físicas — Método de Ensaio". 

As placas empregadas em forro terão sido secas ao ar. 
O elemento de fixação inserido na placa será confeccionado em material que não se oxide na 
presença de sulfato de cálcio. 

As placas serão armazenadas em local seco, protegido, contra intempéries, na forma 
recomendada pelo respectivo fabricante para preservação de sua qualidade. 

As placas não conterão substâncias que resultem no aparecimento de manchas e/ ou 
eflorescências. 

10.3.2.2.1.2 MATERIAIS 

As placas lisas de gesso, para forro, atenderão às características constantes das Tabelas 1 e 2, a seguir: 

TABELA 1 — EXIGÊNCIAS FÍSICAS E MECÂNICAS PARA PLACAS LISAS DE GESSO PARA 
FORRO TIPO —60 

DETERMINAÇÕES FÍSICAS DE MECÂNICAS UNIDADE VALORES 

Dimensões da placa mm 600,0±2,0 
Espessura do reforço lateral mm 30,0 ± 1,0 
Largura do reforço lateral mm .25,0 
Espessura da região central mm 12,0 ± 2,0 
Massa específica Kg/m3  950,0 
Resistência à flexão Mpa 3,0 
Resistência do elemento de fixação N .260,0 
Peso kg 6,0 ± 0,5 
Deflexão na diagonal mm 9,0 
Folga nos encaixes macho/fêmea mm I,5 

TABELA 2— EXIGÊNCIAS FÍSICAS E MCÁNICAS PARA PLACAS LISAS DE GESSO PARA FORRO 
TIPO-65 

DETERMINAÇÕES FÍSICAS DE MECÂNICAS UNIDADE VALORES 

Dimensões da placa mm 650,0±2,0 
Espessura do reforço lateral mm 30,0 ± 1,0 
Largura do reforço lateral mm .25,0 
Espessura da região central mm 12,0 ± 2,0 
Massa específica Kg/m3  950,0 
Resistência à flexão Mpa 3,0 
Resistência do elemento de fixação N _300,0 
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Peso kg 7,0 ± 0,5 
Deflexão na diagonal mm 9,0 
Folga nos encaixes macho/fêmea mm sti,5 

Admite-se o emprego de placas lisas de gesso fabricadas por: 

Gypsalum Auto Portante Ltda., sob as marcas "Gypsumboard MK e MK-125", "Gypsalum GY 
1/2/3/4", "Gypsalum GY/6-PRE" e "Gypsalum GY7/8/9/10"; 

Lafarge Gypsum, Comércio, Indústria e Importação Ltda., sob a marca "Pregypam" e o sistema 
"Pregymetal"; 

Placo do Brasil Ltda., sob a marca "Placoplate". 

10.3.2.2.1.3 CONTROLE 

Deverão ser concedidas, à FISCALIZAÇÃO todas as facilidades para inspeção e amostragem do 
produto. 

As determinações, das propriedades físicas e mecânicas, seguirão a NBR 12775:1992. 

Será considerado um lote a quantidade máxima de 1.800 placas, oriundas de um mesmo fabricante, 
entregues na mesma data e mantidos nas mesmas condições e armazenamento. Cada lote será 
representado por 12 exemplares retirados aleatoriamente do conjunto de 1.800 placas. 

Todos os representantes de amostragem serão mantidos em local adequado e devidamente 
identificados, sendo 6 exemplares, por lote, enviados ao laboratório para ensaio e o restante, guardados 
como testemunhos para eventual comprovação de resultados. 

O recebimento dos serviços se dará quando atendidas as condições de fornecimento e execução, os 
forros deverão apresentar superfície plana, com as juntas das placas formando linhas retas, paralelas às 
linhas de paredes, resultando em reticulado homogêneo. 

Não deverão apresentar flechas maiores que 0,3% do menor vão. 

10.3.2.2.2 GESSO ACARTONADO 

10.3.2.2.2.1 GENERALIDADES 

Para efeito desta norma, entende-se por placas lisas acartonadas, de gesso, as placa constituídas por 
um núcleo de gesso envolto por um cartão com características específicas para a finalidade. 

O gesso trabalha à compressão, o cartão à tração e, o conjunto, à flexão. 

As bordas longitudinais das placas serão ligeiramente rebaixadas, o que facilitará o tratamento das 
juntas. 

Deverão ser seguidas as recomendações e manuais técnicos dos FABRICANTES quanto a cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais secos) e montagem das peças. 

A execução deverá ser feita por mão-de-obra especializada; 
G P 

A estrutura deverá ser reforçada nos pontos de fixação de luminárias, quando houver; 

Na hipótese de ser necessária pintura, sua superfície deverá receber tratamento com selador,LbEg 

Serão previstas juntas de dilatação junto aos pilares, paredes e divisórias, empregando perfis de 
arremate; para um perfeito acabamento. 
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10.3.2.2.2.2 MATERIAIS 

Sempre que solicitado, o fabricante das chapas de gesso acartonado fornecerá ao PROPRIETÁRIO a 
"Referência Técnica" — RT — do produto. Esse documento será emitido pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas — IPT ( São Paulo — SP) — organismo selecionado para tal fim. 

Dentre as características técnicas, a RT registrará, particularmente as seguintes: 

Resistência Térmica Útil; 
Resistência à Difusão do Vapor de Água; 
Comportamento ao Fogo; 
Dureza Superficial; 
Variações Dimensionais; 
Resistência à Umidade; 
Isolamento Acústico. 

Admite-se o emprego das placas lisas acartonadas, de gesso, fabricadas por: 

Lafarge Gypsum, Comércio, Indústria e Importação Ltda., sob a marca "Pregypam" (normal) , 
"Pregychama" ou "Pregyfogo MO" (contra- fogo), "Pregydro" (resistente ã umidade), "Pregydur" 
(alta dureza) e "Pregyroc" ( altíssima dureza). 

Placo do Brasil Ltda., sob as marcas "Placoplate" (normais), "Placoflam — PPF" (resistente ao 
fogo) e "Placo-Marine — PPM" (resistente à umidade). 

10.3.2.2.2.3 CONTROLE 

Deverão ser concedidas, à FISCALIZAÇÃO todas as facilidades para inspeção e amostragem do 
produto. 

As determinações, das propriedades físicas e mecânicas, seguirão as especificações da Norma Técnica. 

Será considerado um lote a quantidade máxima de 1.800 placas, oriundas de um mesmo fabricante, 
entregues na mesma data e mantidos nas mesmas condições e armazenamento. Cada lote será 
representado por 12 exemplares retirados aleatoriamente do conjunto de 1.800 placas. 

Todos os representantes de amostragem serão mantidos em local adequado e devidamente 
identificados, sendo 6 exemplares, por lote, enviados ao laboratório para ensaio e o restante, guardados 
como testemunhos para eventual comprovação de resultados. 

O recebimento dos serviços se dará quando Atendidas as condições de fornecimento e execução, os 
forros deverão apresentar superfície plana, com as juntas das placas formando linhas retas, paralelas às 
linhas de paredes, resultando em reticulado homogêneo. 

Não deverão apresentar flechas maiores que 0,3% do menor vão. 	 li
0-53 

10.3.2.2.3. FORRO DE PVC  

10.3.2.2.3.1 GENERALIDADES 

A estrutura de sustentação poderá ser em aço, alumínio ou madeira. Os pinos de cravação a serem 
empregados deverão estar em conformidade com a carga estabelecida em projeto. Opcionalmente, 
poderão ser utilizadas buchas de náilon embutidas na laje. Os parafusos serão galvanizados ou em aço 
inoxidável. 

O atirantamento será feito com emprego de fitas gravadas as quais serão providas de terminal para 
encaixe no porta-painel (longarinas) e cursor para permitir o nivelamento perfeito, e serão tratadas por 
processo eletrolítico zinco-bicromatizado. 

G P 
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As fitas de sustentação poderão ser substituídas por tirantes de arame de aço galvanizado e regulador 
com mola (tipo borboleta), para permitir o perfeito nivelamento da estrutura do forro. 

Serão previstas juntas de dilatação junto aos pilares, colunas, paredes e divisórias, empregando perfis 
de arremate para um perfeito acabamento. 

10.3.2.2.3.2 MATERIAIS 

Os painéis serão constituídos de lâminas ou réguas de cloreto de polivinila, em sistema de extrusão 
contínua e autoextinguível. 

As réguas se apresentam em cores e dimensões variadas e são encontradas em parede simples e 
parede dupla. 

10.3.2.2.3.3 CONTROLE 

O recebimento dos serviços se dará quando Atendidas as condições de fornecimento e execução, os 
forros deverão apresentar superfície plana, com as juntas das placas formando linhas retas, paralelas às 
linhas de paredes, resultando em reticulado homogêneo. 

10.3.2.2.4. FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 

10.3.2.2.4.1 GENERALIDADES 

Deverá ser instalado conforme indicado no projeto e nas especificações técnicas bem como nas 
instruções do fabricante 

10.3.2.2.4.2 MATERIAL 

Placas de fibra mineral revestido com véu de vidro pintado de branco (PLUS), modulação 
62,5x62, 5 cm borda regular, suspensos por estrutura em perfis metálicos e tirantes rígidos. 
NRC=0,80. resistência à umidade (RH) 95%. 

Sanca em gesso acartonado resistente à umidade (RU), 

Acabamento com emassamento em massa acrílica e pintado com tinta acrílica na cor branco 
neve fosco, 

Tabica em perfil metálico. Linha PRISMA DECOR / ISOVER 

10.3.2.2.4.3 CONTROLE 

Será verificado o atendimento às especificações técnicas e instruções do fabricante.  
C) 
O CS 0E0  

	

10.3.3 	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Antes de autorizar a execução dos revestimentos de forros, verificar a perfeita execução de tubulações, 
caixas de passagem e demais elementos construtivos previstos em projeto. No caso de tubulações 
embutidas de instalações hidráulicas e/ou sanitárias, verificar se as mesmas foram prévia e 
adequadamente testadas quanto a seu funcionamento e às inexistência de defeitos. 

	

10.3.4 	CRITÉRIOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS FORROS 

A medição será efetuada por metro quadrado (m2), considerando-se a área real a ser forrada, obtida nos 
projetos, descontando-se toda e qualquer descontinuidade e acrescentando-se o desenvolvimento de 
eventuais espalas, dobras, faixas, etc. As áreas ocupadas por luminárias não serão descontadas. O 
levantamento será separado por tipo de forro, especificado em projeto. 
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O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual, que contempla o fornecimento e instalação de 
forro, inclusive perdas e todas as estruturas de sustentação, peças de fixação e juntas de dilatação. 

11. GRUPO 11 - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO 

11.1 OBJETIVOS 

Este item do caderno de encargos da CODEMIG tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos 
exigidos e recomendar critérios específicos de execução dos serviços de Impermeabilizações e 
Isolamento necessários à construção do Centro de Convenções e Exposição de São João Dei Rey — MG 

11.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

11.2.1 GENERALIDADES 

O projeto foi executado usando como referencia o projeto de arquitetura e em concordância com os 
demais projetos que interferem direta e indiretamente com o de impermeabilização. 

Nas áreas em contato com o solo e sujeitas a umidade do terreno foi adotado o sistema rígido. 

Nas áreas externas, áreas técnicas e reservatórios d'água, adotamos o sistema flexível. 

Os serviços serão executados segundo as normas técnicas: 

NBR-9952 - Manta asfáltica com armadura para impermeabilização — Requisitos e métodos de 
ensaio; 

NBR-8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilização. 

11.2.1.1 SISTEMA PROPOSTO: IMPER A - TRATAMENTO QUÍMICO CRISTALIZANTE 

Local: Piso da doca 

Térreo - paredes e piso em contato com o solo nas área: 

casa de bombas 
base do castelo d'água 
galeria de cabos e tubulações 
galeria subterrânea 
subestação 
subsolo 
HVAC 
piso do Centro de Convenções 

11.2.1.2 SISTEMA PROPOSTO; IMPER B - CRISTALIZAÇÃO 

Local: 
Subestação, Acesso da subestação, HVAC, 
Hall: paredes e pisos 
Térreo: Galeria subterrânea de cabos e tubulações. 

11.2.1.3 SISTEMA PROPOSTO: IMPER C - MANTA ASFÁLTICA 4MM ADERIDA COM ASFALTO 
QUENTE 
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Local: 
Pavimento técnico: área técnica — HVAC 1, 2, 3 e 4 
Teto da Guarita 
Teto da Casa de bombas 

11.2.1.4 SISTEMA PROPOSTO: IMPER D 	ARGAMASSA POLIMÉRICA E MEMBRANA 
TERMOPLÁSTICA 

Local: 

Caixas d'água superiores 

11.2.1.5 SISTEMA PROPOSTO: IMPER E - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3KG/M2  

Local: 

Térreo: paredes dos jardins em contato com a área interna da edificação 
Pisos frios — banheiros feminino, masculino; família e PNE 

DML; cozinha, despensa de perecíveis; triagem. lixo, 
vestiários masculino e feminino 
pré-preparo e docas; restaurantes corredor de serviço; 
copa. 
Pavimento Técnico: barrilete 

11.2.1.6 SISTEMA PROPOSTO: IMPER F - MEMBRANA ELASTOMÉRICA CONTÍNUA NA COR 
BRANCA 

Local: 

Cobertura: laje em concreto (lado do palco) 

11.2.2 MATERIAIS 

11.2.2.1 ARGAMASSAS — POLIMÉRICAS / IMPERMEABILIZAÇÃO 

As argamassas poliméricas para impermeabilização se constituem em produtos compostos por 
cimentos, agregados minerais, aditivos químicos não-tóxicos e polímeros. 

As argamassas poliméricas para impermeabilização integram, segundo a NBR 11905:1992, os "sistemas 
rígidos de impermeabilização". Todavia, os fabricantes consideram tais produtos como semiflexíveis, 
pois poSsuem maior quantidade de resina em sua composição, o que permite a sua aplicação em 
estruturas passíveis de movimentação. 

Por não possuírem produtos orgânicos em sua formulação, as argamassas poliméricas de que se trata 
não estão sujeitas à deterioração por micro-organismos. 

As argamassas poliméricas obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular 
atenção para o disposto na NBR 11905:1992). 

11.2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

As argamassas poliméricas para impermeabilização apresentarão as seguintes características técnicas: 
• Massa específica: 2,01g/cm3  (NBR 5829:1984). G P 
• Teor de cloretos: Max 0,03% (ASTM C 114). 
• Estanqueidade pressão positiva: sem vazamentos (NBR 10787:1994). 1c, CD:  Oç 
• Estanqueidade pressão negativa: sem vazamentos (NBR 10787:1994). °EM\ 



ICCODEM11 	 CADERNO DE ENCARGOS N" 	778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	 FOLHA 
140 

CADERNO DE ENCARGOS 
(kier MULO: 

CONCREMAT 
trieharia 

Aderência: min. 0,3 MPa (NBR 12171:1992). 
Resistência à pressão: >25mca (metros de coluna d'água ou 0,25 MPa); 

11.2.2.1.2 FABRICANTES 

Admite-se o emprego de argamassas poliméricas para impermeabilização fabricadas por: 

Denver Global Indústria e Comércio de Produtos para Construção Civil Ltda., sob as marcas 
"Denvertec 100" (bicomponente), à base de cimento Portland comum (CP I) e "Denvertec 100 
Branco" (bicomponente), à base de cimento Portland branco (CP-B); 
Lwart Proasfar Ltda, sob a marca "LW 20D", produto bicomponente: 
Componente A (resina), polímeros acrílicos emulsionados. 
Componente B (0), cimentos especiais com aditivos minerais e impermeabilizantes. 
Saint — Gobain Quartzolit Ltda., sob as marcas: 

"Impermeabilizante Camada Fina Quartzolit", com as seguintes características: 
Uso externo e interno, inclusive como impermeabilizante do lado negativo); 
Aplicação sobre superfícies lisas de concreto e de alvenaria grauteada, em duas 

demãos cruzadas. Espessura mínima de 3mm em lodosos pontos. 

"Impermeabilizante e Revestimento Quartzolit", com as seguintes características: 
uso externo e interno, inclusive como impermeabilização do lado negativo; 
Aplicação sobre base que necessitar de regularização, em duas camadas. Espessura 

mínima de 10mm em todos os pontos. 

11.2.2.2 MATERIAIS COMPLEMENTARES 

Por "materiais complementares" de impermeabilização entenda-se aqueles materiais que a 
complementam, integrando-a nas diferentes etapas de sua execução, tais sejam, camada amortecedora, 
emendas de mantas e ralos. 

11.2.2.2.1 CAMADA AMORTECEDORA 

A camada amortecedora ou "berço", para amortização de impacto e correção de superfície, será 
constituída por emulsão hidro asfáltica, borracha moída e ligante (50%+40%+10%). 
Admite-se o emprego de produto, para integrar a camada amortecedora, fabricado por Impermab 
Indústria e Comércio Ltda., sob a marca "Berçofrio". 

11.2.2.2.2 EMENDAS DE MANTAS 

As emendas das mantas serão efetuadas pelo conjunto fita de caldeação e adesivo. 

A fita de caldeação será de elastômero sintético, em estado cru, não vulcanizado e 5 cm de largura. A 
fita vulcaniza-se em presença do adesivo autovulcanizante. 

O adesivo terá características que acarretem a vulcanização da fita de caldeação. 

Admite-se o emprego de fita de caldeação e de adesivo autovulcanizante fabricados por Impermab 
Indústria e Comércio Ltda., sob as marcas "Mesoadesivo" (fita de caldeação) e "Monoadesivo" (adesivo 
a utovulcanizante). 

11.2.2.2.3 BOCAL PARA RALOS 

G P POLIURETANO INJETADO 

CC3Assunto abordado em "Ralos e Condutores.". 
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bocal para ralos-confeccionado em borracha sintética EPDM — terá por finalidade permitir o perfeito 
arremate entre a impermeabilização e os tubos de esgotamento de águas pluviais. 

bocal será fixado, nos tubos e na camada regularização da impermeabilização, com adesivo ou asfalto 
quente. 

Admite-se o emprego de bocal para ralos, em EPDM, fabricado por lmpermab Indústria e Comércio 
Ltda., sob a marca " Bocchetone". O adesivo referido no item 4.2.2. , retro, será do tipo ''Monoadesivo", 
também da "Impermab". 

11.2.2.3 MANTA ASFÁLTICA 

Aplicar primeiro a solução de imprimação e aguardar a secagem. 

Iniciar a colocação da manta fazendo reforços nos cantos e quinas, tubos emergentes, ralos e detalhes 
especiais. 

Desenrolar a bobina para obtenção dos alinhamentos (esquadros e nível na vertical) rebobinar, 
observando a posição e proceder a colagem no substrato e das emendas. 

Para colagem com asfalto oxidado a quente, aplicar com esfregão uma camada de asfalto observando 
sempre o intervalo de temperatura de 160 a 210°C, até no máximo 50 cm à frente da bobina de manta. 
Desembobinar pressionando a manta sobre a camada de asfalto quente. 

Para colagem com maçarico, utilizar o maçarico específico (característica da chama, na boca diâmetro 
de 8 cm — temperatura 1500°C; comprimento máximo 60 cm — temperatura de 750°C). Apontar o 
maçarico para o substrato de forma que a chama bata na base e ricocheteie na bobina. Não é 
aconselhável aplicar a chama diretamente na manta, salvo situações especiais. 

Nas emendas entre mantas, retirar o plástico de proteção, executar, observando uma faixa mínima de 
superposição de 10 cm. 

Nos encontros dos planos horizontal e vertical, executar primeiro o plano horizontal subindo 15 cm no 
plano vertical. Na sequência, executar o plano vertical avançando sobre o plano horizontal 15 cm. 

No plano vertical (paredes, pilares, vigas, etc.) a manta deverá subir no mínimo 20 cm acima da cota 
prevista do piso acabado. 

Instalar os extravasores, fazer o teste de estanqueidade, deixando uma lâmina de 10 cm de água pelo 
período mínimo de 72 horas. 

11.3 CONTROLE 

Os materiais deverão ser ensaiados de acordo com as Normas Técnicas abaixo 

NBR9686/86 — Solução asfáltica empregada como material de imprimação na 
impermeabilização 

NBR9910/02 — Asfalto modificado para impermeabilização sem adição de polímeros — 
Características de desempenho 

NBR 9952/07 — Manta asfáltica com armadura para impermeabilização — 	<Requisitos 
e métodos de ensaio 

NBR 9574/08 — Execução de impermeabilização  

NBR11905/92 — Sistema de Impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e 
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Observa-se nas patologias relacionadas com impermeabilização, que a maioria dos problemas estão 
relacionados com descaso ou descuido na preparação do substrato para o recebimento do sistema 
impermeabilizante. 

Os serviços de impermeabilização deverão ser acompanhados em suas várias fases de execução: 

Camada de regularização: Devem ser observados os caimentos em direção aos pontos de 
drenagem, como ralos, por exemplo. O acabamento e traço da argamassa deverão estar de 
acordo com o especificado. Caso esteja em desacordo, exigir as correções necessárias e fazer 
nova inspeção. 

Impermeabilização: Deverá ser acompanhado o lançamento de todas as camadas de emulsão, 
observando sempre as especificações acima. Deverá ser feito, também, o teste de 
estanqueidade. Caso esteja em desacordo, exigir as correções necessárias e proceder a nova 
inspeção. 

Proteção: Devem estar rigorosamente de acordo com o projeto. Caso contrário, proceder aos 
reparos necessários. 

11.4 CRITÉRIOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuada considerando-se a área efetivamente impermeabilizada. 

Os serviços de impermeabilização deverão ser levantados por metro quadrado (m2), separando-se as 
etapas componentes do serviço, que são: a camada de regularização; a impermeabilização propriamente 
dita, observando-se o tipo especificado; e a camada de proteção. Deverá ser considerada a área real a 
ser impermeabilizada, descontando-se toda e qualquer interferência e acrescentando-se 30 cm de dobra 
vertical, nos encontros da manta com as paredes de periferia da região de execução do serviço. No caso 
de respaldos de alvenaria ou estrutura, será considerado o desenvolvimento da área impermeabilizada. 

Será efetuado ao preço unitário contratual, que contempla o fornecimento e aplicação de todos os 
materiais e mão-de-obra, necessários à execução dos serviços, incluindo equipamentos e ferramentas, 
tais como, maçarico, gás, entre outros. 

12. GRUPO 12 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS. 

12.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

12.1.1 OBJETIVO 

Este item do caderno de encargos da CODEMIG tem por objetivo estabelecer as diretrizes para 
execução dos serviços de instalações hidráulicas do Centro de Convenções e Exposição de São João 
Dei Rey — MG. 

12.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

12.1.2.1 GENERALIDADES 

As instalações hidrossanitárias compreendem as Instalações de água potável, esgotos sanitários e 
águas pluviais e serão executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e—
especificações a seguir, bem como as prescrições das normas da ABNT, pertinentes.  

12.1.2.2 NORMAS TÉCNICAS 	 '0GcS o 
NBR 5580 - Tubos de Aço Carbono para Rosca Whitworth Gás, para Uso Comum na Condução 
de Fluídos. 



ICCODEMIg 

(Ithr 
CON C RE MAT 
anchafia 

CADERNO DE ENCARGOS 778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. 	o  

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG FOLHA 
143 

'MULO: 

CADERNO DE ENCARGOS 

NBR 5626- Instalações Prediais de Água Fria — Procedimento 

NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de Água Fria — Especificação 

NBR 5651 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria — Especificação 

NBR-7198 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 
NBR 5657 - Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna de Instalações Prediais de Água 
Fria - Método de Ensaio 

NBR 8160- Instalações Prediais de Esgotos Sanitários 

NBR 7229- Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos. 

NBR 5688- Tubo e Conexões de PVC Rígido para Esgoto Predial e Ventilação Especificação 

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais 

NBR 10843- Tubos de PVC Rígido para Instalações Prediais de Águas Pluviais — Especificação 

12.1.2.3 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local 
de entrega, através de processo visual. Quando necessário o Contratante poderá enviar um inspetor 
devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. 
Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção 
será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá 	basear-se na descrição 
constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de 
materiais e serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 
atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

Verificação da quantidade da remessa; 

Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 
trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

ás materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão 
ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, 
sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas 
pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a 
alternar em cada camada a orientação das extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar sé 
o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 	 c, 

12.1.2.4 EXECUÇÃO - ASPECTOS GERAIS 	 I  66(2  

. OFI\ ,fx Antes do inicio da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto*---  
verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. 
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A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da 
obra. 

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a 
montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser 
instalados durante a montagem das tubulações. 

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 
alinhamento e nivelamento. 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada 
deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause 
danos aos serviços já executados. 

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão ser 
lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no 
mínimo. 

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida que os serviços forem executados, 
devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra 
concluída. 

12.1.2.4.1 TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados 
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de 
concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos 
rasgos com argamassa de cimento e areia. 

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro 
redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos 
estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 
executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

12.1.2.4.2 TUBULAÇÕES AÉREAS 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou 
suportes, conforme os detalhes de projeto. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos 
prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinações mínimas indicadas no projeto. As tubulações 
serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações 
executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos 
elétricos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas. 

12.1.2.4.3 TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 
possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 
embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações 
de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme 
os detalhes do projeto. 
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O critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), 
constituído por camada de concreto simples. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa 
qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as 
especificações do projeto. 

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as 
mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto. 

12.1.2.4.4 PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a 
corrosão. As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas para receber a aplicação da 
pintura. 

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo 
com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o projeto. 

12.1.2.5 EXECUÇÃO - ASPECTOS ESPECÍFICOS 

12.1.2.5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA— MATERIAIS E INSTALAÇÃO 

Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, classe 15, pressão de serviço de 7,5 
kgf/cm2. Os tubos deverão ser fabricados e dimensionados conforme norma NBR — 5648/99 (EB 892) da 
ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6 m. (Ref.: Akros / Brasilit / Tigre / 
Tupy ou equivalente.). 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados 
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. 

No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa 
finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos 
rasgos com argamassa de cimento e areia. 

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas 
com o auxílio de lixa adequada; 

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 
adesivo nas superfícies a serem soldadas; encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. 
) _ 

As conexoes para água fria deverão atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o fornecimento feito 
por peça. 

As conexões terminais de saída para água fria deverão ser em PVC solda rosca com bucha de latão. 
(Ref.: Akros / Brasilit / Tigre / Tupy ou equivalente.). 	 G P 

f 
Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 	 Go  8. ac  

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadatts> 
com o auxílio de lixa adequada; 

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 
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adesivo nas superfícies a serem soldadas; encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. 

12.1.2.5.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL— MATERIAIS E INSTALAÇÃO 

12.1.2.5.2.1 TUBOS E CONEXÕES 

Para esgoto sanitário os tubos deverão ser em PVC rígido tipo esgoto e para drenagem pluvial os tubos 
deverão ser em PVC rígido série R (reforçada) (Ref.: Akros / Brasilit / Tigre / Tupy ou equivalente.). 

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC, dever-se-á: 

Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio 
de estopa comum; 

Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do 
tubo a ser encaixada; 

Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

As conexões para esgoto e drenagem pluvial deverão atender a mesma disposição das respectivas 
tubulações: 

Para esgoto sanitário os tubos deverão ser em PVC rígido tipo esgoto. 

Para drenagem pluvial os tubos deverão ser em PVC rígido série R (reforçada) 

(Ref.: Akros / Brasilit / Tigre/ Tupy ou equivalente.) 

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC, dever-se-á: 

Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxilio 
de estopa comum; 

Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do 
tubo a ser encaixada; 

Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm 

12.1.2.5.2.2 CAIXAS SIFONADAS E RALOS 

As caixas sifonadas e ralos deverão ser em PVC rígido, com grelha articulada (tipo abre-fecha) e porta 
grelha com acabamento cromado e atender as normas da ABNT. Deverão ser instaladas telas 
mosqueteiro (tela fina em nylon) nas caixas sifonadas das áreas de alimentação. (Ref.: Akros / Brasilit / 
Tigre / Tupy ou equivalente.) 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 
possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 
embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações 
de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme 
os detalhes do projeto. 

G 

12.1.2.5.2.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM 	 g"C  

Todas as caixas de inspeção e passagem para a rede de esgoto sanitário e águas pluviais deverão s N—
em alvenaria com tampas em ferro fundido. 

CADERNO DE ENCARGOS 
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As caixas de alvenaria deverão ser executadas conforme o padrão copasa e seguir o detalhe construtivo 
apresentado em projeto. 

12.1.2.5.2.4 CAIXAS DE PASSAGEM COM GRELHA 

Todas as caixas de passagem para a rede de águas pluviais deverão ser em alvenaria com tampas em 
ferro fundido. 

As caixas de alvenaria deverão ser executadas conforme o padrão copasa e seguir os detalhes 
construtivos apresentados em projeto. 

12.1.2.5.2.5 GRELHA DE DRENAGEM 

As grelhas de drenagem deverão ser em ferro fundido. (Ref. Akros / Brasilit / Tigre / Tupy ou 
equivalente.) 

Instalar a grelha sobre berço de concreto nas dimensões indicadas em projeto. 

12.1.2.5.2.6 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, e deverão ser dotados de canoplas cromadas, tipo 1509 
(linha prata ou equivalente). (Ref.: Deca / Docol / ou equivalente.) 

Instalar um conector na ponta do tubo que receberá o registro de gaveta com seguinte procedimento: 

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas 
com o auxílio de lixa adequada; 

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 
adesivo nas superfícies a serem soldadas; encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. 

Instalar o corpo do registro de gaveta no conector. Instalar um adaptador na outra extremidade do 
registro de gaveta e conectar a tubulação. 

O aperto das roscas deverá ser feito com chaves apropriadas, sem interrupção e sem retomar, para 
garantir a vedação das juntas. 

12.1.2.5.2.7 REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 

As válvulas para chuveiro deverão ser fechamento automático, com acionamento hidromecânico e 
controle de vazão para ajuste da temperatura da água, apropriado para chuveiro elétrico, com corpo, 
botão e conjunto volante em latão cromado, de 3/4" ou 1/2, para pressão de funcionamento de 20 a 400 
kPa faixa completa. (Ref.: Deca / Docol / Fabrimar ou equivalente.) 

Instalar um conector na ponta do tubo que receberá o registro de pressão com seguinte procedimento: 

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas 
com o auxílio de lixa adequada; 

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 
adesivo nas superfícies a serem soldadas; encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. 
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Instalar o corpo do registro de pressão no conector. Instalar um outro conector na outra extremidade do 
registro de gaveta e interligar a tubulação. 

O aperto das roscas deverá ser feito com chaves apropriadas, sem interrupção e sem retomar, para 
garantir a vedação das juntas. 

12.1.2.5.2.8 VÁLVULAS PARA MICTÓRIO 

As válvulas para mictório deverão ser de fechamento automático para mictório de 1/2", pressão de 
funcionamento 20 a 400 kPa, tempo máximo de ciclo de 10 s., distância da parede acabada ao botão de 
acionamento de 100 a 110 mm, em conformidade com a NBR 13713/96. (Fabricante Docol, linha Docol 
System, ref. 17015106, ou Fabrimar, ou Deca, ou equivalente). 

As válvulas para mictório deverão ser de fechamento automático para mictório de I/2", pressão de 
funcionamento 20 a 400 kPa, tempo máximo de ciclo de 10 s., distância da parede acabada ao botão de 
acionamento de 100 a 110 mm, corpo e botão em latão cromado, em conformidade com a NBR 
13713/96. (Ref.: Docol / Fabrimar / Deca ou equivalente.) 

O kit de ferragens deve ser montado conforme instruções na embalagem do produto. 

A tubulação de distribuição deve ser preparada com o seguinte procedimento: 

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas 
com o auxílio de lixa adequada; 

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 
adesivo nas superfícies a serem soldadas; encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. 

12.1.2.5.2.9 VÁLVULAS PARA LAVATÓRIOS E CUBAS 

As válvulas deverão ser em metal, acabamento cromado, sem ladrão, tipo 1602 ou equivalente. 
(Ref.: Deca /Rio/Esteves) 

A instalação será conforme instruções existentes na embalagem do produto. 

12.1.2.5.2.10 VÁLVULAS PARA PIA AMERICANA 

As válvulas para pia americana deverão ser em metal, acabamento cromado, tipo 1623 ou equivalente. 
(Ref.: Deca /Rio/Esteves) 

A instalação será conforme instruções existentes na embalagem do produto. 

12.1.2.5.2.11 SIFÃO PARA LAVATÓRIOS E PIAS 

Os sifões para lavatórios e pias deverão ser do tipo regulável em metal com acabamento cromado, tipo 
1680. (Ref.: Deca /Rio/Oriente ou equivalente.) 

A instalação será conforme instruções existentes na embalagem do produto. 

12.1.2.5.2.12 LIGAÇÕES FLEXÍVEIS 

As ligações flexíveis deverão ser em metal com acabamento cromado. (Ref.: Deca / Oriente / Celite ou 
equivalente.) 

A ligação flexível deverá ser rosqueada no ponto de distribuição na parede e posterior conectar a CCP € 
aparelho sanitário. 	

C7-/r 

,N.A \9/ 
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12.1.2.5.2.13 BOMBAS DE RECALQUE 

As bombas de recalque (principal + reserva) que farão a interligação do hidrômetro com o reservatório 
externo de água potável (80.0000 litros) deverão atender aos seguintes requisitos: 

Modelo = Centrífuga multiestágio. 

Potência = 10 CV. 

Vazão = 15,2 rns/h 

H (man) = 56,2MCA 

Ref. Schinneder / Dancor 

As bombas deverão ser fornecidas com quadro de força do motor com painel de comando trifásico. 

12.1.2.5.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

A estação de tratamento de esgoto sanitário possuirá as seguintes etapas de tratamento com os  
seguintes equipamentos: 

Pré-tratamento: Caixa gradeada (1m3), caixa divisora de vazão (500L), ambas em PRFV ( Fibra 
de vidro). 

Tratamento Primário: Reator anaeróbio de fluxo ascendente. Volume =27m3, material = PRFV ( 
Fibra de vidro) 

Tratamento Secundário: Filtro anaeróbio. Volume (2x24m3), material = PRFV ( Fibra de vidro) 

Para a construção da estação de tratamento de esgoto sanitário, devera ser contratada empresa 
especializada que deverá fornecer consultoria pré-instalação com o objetivo de confirmar e revisar todo o 
projeto da estação antes da sua execução. 

A empresa contratada para execução deverá realizar os teste de estanqueidade, acompanhar o StarUp 
do sistema e principalmente realizar conferência do lançamento do efluente tratado na rede de águas 
pluviais eliminando a possibilidade de contaminação do Rio das Mortes. 

Antes da construção da estação de tratamento a empresa contratada deverá fornecer à fiscalização o 
projeto da E.T.E devidamente revisado. Caberá à fiscalização aprovar ou não as alterações sugeridas. 

12;1.2.5.4 RESERVATÓRIOS 

O empreendimento foi dotado de um reservatório superior de 264.000 litros a ser construído no próprio 
corpo da edificação principal. 

Além do reservatório no localizado no corpo do prédio, será implantado um reservatório externo do tipo 
cilindro chetálico de 80.000 litros. 

A execução destes reservatórios deverá ser de acordo com o projeto e as normas da ABNT. 

12.1.3CONTROLE 

12.1.3.1 TESTES DE ESTANQUEIDADE 

Para as instalações hidráulicas o teste de estanqueidade será feito com água sob pressão 50% superior 
à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos 
de 1 kg/ cm2. A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período 
nenhum vazamento. 
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O teste será procedido em presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. 
Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será 
posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado em 
presença da Fiscalização. 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada 
para a obra deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos 
não cause danos aos serviços já executados. 

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão ser 
lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no 
mínimo. 

Todas as tubulações de esgoto sanitário da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. 
No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 
KPa (6 M.C.A.); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar 
comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 
35 KPa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar 
adicional. 

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 
0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos. 

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 
O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 
consecutivas; 

A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 

Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-
se a tubulação através da caixa de montante. 

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as 
juntas totalmente descobertas. • 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada 
para a obra deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos 
não cause danos aos serviços já executados. 

A Contratada para a obra deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 
executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes 
da obra concluída. 

Todas as tubulações de águas pluviais da edificação deverão ser testadas com água sob pressão 
mínima de 60 KPa (6 M.C.A.), durante um período de 15 minutos. 

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 
consecutivas; 

A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 

Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-
se a tubulação através da caixa de montante. 
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12.1.4 CRITÉRIOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

No caso das tubulações, e em função do material e diâmetro das mesmas, o serviço será levantado por 
metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo conexões, mão-de-obra e procedimentos 
anteriormente listados. 

No caso das caixas de alvenaria, a medição será por unidade, considerando-se que a composição de 
custo já contempla a escavação, regularização e compactação do terreno. 

Já em relação às louças, peças sanitárias, trituradores, acessórios, caixas, válvulas especiais (de 
descarga ou de retenção), bombas, etc. serão levantadas por unidade a ser instalada. 

O serviço será pago aos preços unitários contratuais, contemplando o fornecimento e instalação das 
peças, acessórios, conexões, conduites, válvulas e registros necessários à execução dos serviços, de 
acordo com as prescrições construtivas de projeto. 

12.2 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

12.2.3 OBJETIVO 

Este item do caderno de encargos da CODEMIG tem por objetivo estabelecer as diretrizes para 
execução dos sistemas de prevenção e combate á incêndio do Centro de Convenções e Exposição de 
São João Dei Rey — MG. 

12.2.4 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

12.2.4.1 GENERALIDADES 

A planta principal, da área de exposições é constituída basicamente de Auditório / Foyer, Hall Principal, 
Setor Administrativo, Mirante / Restaurante, Pavilhão Oeste, Pavilhão Central, Pavilhão Leste, Guarita e 
Estacionamentos. 

12.2.4.1 INSTALAÇÕES DE P.C.I. 

De acordo com o decreto estadual 44.746 de 2008, o Centro de Convenções e Exposições de São João 
Del Rei se enquadra na seguinte caracterização: 

Grupo: "F". 

Divisão: "F-10". 

Ocupação: "Local de Reunião de Público". 

Descrição: "Exposição de objetos e animais". 

Por se tratar de edificação com área maior que 750m2  e com altura de edificação* inferior a 12 metros a 
tabela "A" da IT-01 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais indica que as medidas de segurança a 
aplicadas na edificação foram as seguintes: 

Saídas de emergência. 

Iluminação de emergência. 

Sinalização de emergência. 

Hidrantes. 

Extintores. 

Acesso de viaturas. 

Altura da edificação = Medida, em metros, entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga 
(de pessoas), sob a projeção externa da parede do prédio, ao ponto mais alto do piso do último 
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12.2.4.1.1 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

A localização e a dimensão das saídas de emergência foram definidas em função da população da 
edificação e em acordo com a tabela 4 da IT-08 do Corpo de Bombeiros. 

O cálculo da largura das saídas de emergência é dado pela seguinte fórmula: N = P/C 

Onde: 

N = Número de unidades de passagem; 

p = População; 

C = Capacidade da unidade de passagem. 

As rotas de fuga foram identificas e dimensionadas de forma a garantir que o escoamento do público 
aconteça de forma segura na eventualidade de um momento de pânico. 

12.2.4.1.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Foram distribuídas luminárias de emergência do tipo bloco autônomo (tensão máxima de 30 volts) com 
distanciamento máximo de 15 metros entre luminárias. 

Estas luminárias entrarão em funcionamento nos momentos de falta de energia elétrica e tem o objetivo 
de iluminar as rotas de fuga. 

Na área de exposições foi prevista iluminação complementar com holofotes conectados ao grupo 
motogerador. 

Para as áreas de restaurantes, foyer, auditório e salas multimídia a iluminação de teto (convencional) 
também foi conectada ao grupo motogerador. 

12.2.4.1.3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando 
para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que 
orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para 
abandono seguro da edificação em caso de incêndio. 

Para o Centro de Convenções e Exposições de São João Del Rei, foram distribuídas placas com 
pictogramas indicadores de alerta e proibições conforme orientações da IT-15 e em acordo com o projeto 
arquitetõnico. 

12.2.4.1.4 HIDRANTES 

O sistema de hidrantes tem o objetivo de auxiliar na extinção de um incêndio já iniciado e que não se 
encontra no estado de "princípio de incêndio". 

Os requisitos e características do sistema de hidrantes são definidos na IT-17 do Corpo de Bombeiros de 
acordo com as caraterísticas da edificação. 

P  
Para o Centro de Convenções e Exposições de São João Dei Rei foram necessários: 	6\75 ^ 

1)D.C1  ,Et‘ 
Sistema: Tipo 4 com esguicho de 19 mm e vazão mínima nos hidrantes mais desfavo avel de 
400L/min. 

Reserva técnica de incêndio mínima: 30.000 litros. 
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No projeto foram indicadas bombas de incêndio, toda a canalização preventiva e também a localização 
das caixas de hidrantes. 

12.2.4.1.5 EXTINTORES 

Foram distribuídos extintores de incêndio em toda a edificação seguindo as distâncias máximas e 
mínimas permitidas entre equipamentos. 

Foram aplicados extintores de gás carbônico e extintores de pó químico seco (ABC) nas áreas de risco. 
A carga dos extintores foi definida em acordo com o tipo de material combustível presente no ambiente. 

12.2.4.1.6 ACESSO DE VIATURAS 

Foi prevista entrada de emergência para viaturas do corpo de bombeiros. 

Os acessos às laterais da edificação foram projetados de forma a não possuir obstáculos, facilitando a 
circulação nos arredores. 

Foi prevista vaga exclusiva para a viatura a uma distância de 7m da fachada da edificação e a 9,30m do 
hidrante de recalque 

12.2.4.1.7 NORMAS TÉCNICAS 

Decreto 44746 de 29-02-2008. 

Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 

NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios 

NBR 12693- Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 

NR 26 - Sinalização de Segurança 

12.2.4.2 MATERIAIS 

Os tubos deverão ser em ferro galvanizado sch. 80 com costura. Os trechos enterrados deverão ser 
encobertos por fita anticorrosiva. (Ref.: Apoio, Mannesmann, Tupy ou equivalente.). 
Os demais materiais são detalhados nos subitens pertinentes a seguir. 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou local 
de entrega, através de processo visual. 

Quando achar necessário e justificável, a CODEMIG poderá enviar um inspetor, devidamente 
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. 

Neste caso o fornecedor ou fabricante será avisado com antecedência da data em que a inspeção será 
feita. 

Para o recebimento dos materiais .e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante da 
nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 
atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

Verificação da quantidade da remessa; 
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Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 
trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 
estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios 
quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos 
com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 
extremidades. 

12.2.4.3 EXECUÇÃO 

12.2.4.4 ASPECTOS GERAIS 

Antes do inicio da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e 
verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser 
executada com as dimensões indicadas no projeto e confirmadas no local de execução dos serviços e 
obras. 

Todos os equipamentos com bases ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a 
montagem das tubulações neles conectadas. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a 
montagem das tubulações. 

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 
alinhamento e nivelamento. 

Antes do recebimento das tubulações, será executado o teste hidrostático, visando detectar eventuais 
vazamentos. 

Esta prova será feita em todas as tubulações a uma pressão nunca inferior a 1.400 KPa, pelo período de 
2 horas, ou a 350 KPa acima da pressão estática máxima de trabalho do sistema, quando esta exceder 
de 1.050 KPa. As pressões dos ensaios hidrostáticos são medidas nos pontos mais baixos de cada 
instalação ou setor da rede enterrada que está sendo ensaiada. 

O teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. 
Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão das obras e instalação de todos os elementos componentes, a instalação será posta 
em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da 
Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a 
água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos à obra. 

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto e à medida em que os serviços forem executados, 
devendo entregar no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluidat'6PE.  

12.2.4.5 FORMA DE INSTALAÇÃO! APLICAÇÃO. 

O corte de tubulações de aço deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para corte-dê" 
tubos. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão perfeitamente às 
conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. 

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, devendo dar-se o acréscimo do 
comprimento na rosca que deverá ficar dentro das conexões, válvulas ou equipamentos. 

As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fio apropriado de sisal e massa de 
zarcão calafetador, fita à base de resina sintética própria para vedação, litargirio e glicerina ou outros 
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materiais, conforme especificação do projeto. 

O aperto das roscas deverá ser feito com chaves apropriadas, sem interrupção e sem retomar, para 
garantir a vedação das juntas. 

12.2.4.6 TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados 
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de 
concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos 
rasgos com argamassa de cimento e areia. 

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro 
redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

12.2.4.7 TUBULAÇÕES AÉREAS 

As tubulações aparentes ou em entreforros serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio 
de braçadeiras ou suportes. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes do 
prédio, devendo estar alinhadas. As tubulações serão continuas entre as conexões, sendo os desvios de 
elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. 

12.2.4.8 TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 
possível. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições 
de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por 
camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm. 

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), 
constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de 
boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas. 

12.2.4.9 TUBULAÇÕES DE FERRO GALVANIZADO 

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de ferro galvanizado, dever-se-á: 

Limpar a canaleta existente no interior da bolsa e parte externa da ponta do tubo; 

Colocar o anel de borracha no interior da canaleta existente na bolsa; 

Marcar na ponta do tubo, com traço a giz, o comprimento de penetração na bolsa; 

Aplicar lubrificante adequado na superfície externa da ponta do tubo e na superfície interna do 
anel; 

Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificando se atinge o fundo, tornando-se como 
referência o traço a giz; 

Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente a aresta externa da ponta, com auxílio de uma 
lima. 	

G 1D  

07 á)  
12.2.4.10 PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES ENTERRADAS 	 O 	O/ ODEV 
As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a 
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corrosão. As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas para receber a aplicação da 
pintura. 

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo 
com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação. 

12.2.4.11 PINTURA EM TUBULAÇÕES METÁLICAS 

Todas as tubulações metálicas aéreas, inclusive as galvanizadas, deverão receber proteção e pintura. A 
espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deverá 
obedecer à especificação de projeto. 

Deverão ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária; 
cada demão deverá cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores. 

A tinta de base deverá conter pigmentos para inibir a formação de ferrugem, tais como as tintas de óleo 
de linhaça com pigmentos de zarcão, óxido de ferro, cromado de zinco e outros. Será de 
responsabilidade da contratada o uso de tintas e de acabamento compatíveis entre si. 

12.2.4.12ABRIGO PARA HIDRANTE 

Os armários para mangueiras deverão ser do tipo externo, confeccionado em chapa 16, pintados na cor 
vermelha, dimensões (80x90x17)cm contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto 
basculante para mangueiras. (Ref. Prolncêndio, JetFire, Bucka Spiero, Kidde.). 

As caixas deverão ser aparafusadas na alvenaria ou seguir instruções conforme fornecedor. 

12.2.4.13 ESGUICHO 

Os esguichos deverão ser de latão do tipo agulheta com junta de união de engate rápido diâmetro 65 
mm com requinte de diâmetro de 19 mm. O comprimento aproximado dos esguichos deverá ser de 
aproximadamente 248 mm. (Ref. Prolncêndio, JetFire, Bucka Spiero.) 

O esguicho é um elemento que deve ser engatado nas mangueiras no principio de incêndio. 

Não necessita de instalação prévia. 

12.2.4.14 MANGUEIRA 

Devem ficar devidamente enroladas e posicionadas dentro dos abrigos. 

As mangueiras deverão ser em fibra sintética ou vegetal, com revestimento interno de borracha 
empatada com juntas de união de engate rápido diâmetro 65 mm lance de 15m. 
Ref. Prolncêndio, JetFire, Bucka Spiero. 

As mangueiras são elementos que devem ser engatados na válvula angular e no esguicho no princípio 
de incêndio 

12.2.4.15VÁLVULA (REGISTRO) DE GLOBO ANGULAR 

A válvula de globo deverá ser do tipo 45°, diâmetro 63 mm específica para hidrantes de incêndio. Deverá 
ser do em latão e com pressão de trabalho de 100 PSI. 
Ref. Prolncêndio, JetFire, Bucka Spiero. 

A válvula angular deve ser instalada com o mesmo procedimento para instalações de conexões de ferro 
galvanizado. 

12.2.4.16BOMBAS DE INCÊNDIO. P  
' Oge, o  
\ 
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As bombas de incêndio (principal + reserva) deverão atender aos seguintes requisitos: 

Potência = 7,5 CV. 

Vazão = 840 litros/min 

H (man) = 21 MCA 

Ref. Prolncêndio, JetFire, Bucka Spiero. 

O sistema deverá ser completo, contendo quadro de força do motor (com painel de comando trifásico), 
cilindro de pressão, pressostato, manômetro, válvula de retenção, alarme sonoro de funcionamento da 
bomba e botoeira de desligamento (acionamento automático). 

12.2.4.17 EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Os extintores de incêndio serão de duas: 

Pó químico ABC (universal), com carga 2A: 20B: C. 

Gás carbônico, com carga 5B: C. 

Ambos os modelos deverão ser de 6 kg. 

Ref. Cl DE, Resmat ou equivalente. 

Quando instalados nas alvenarias os extintores devem ter os seus suportes aparafusados com parafuso 
metálico oito mm e bucha 8 mm. Quando posicionados em suportes de piso, não carecem instalação. 

12.2.4.18 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 

As luminárias de emergência deverão ser do tipo bloco autônomo, tensão máxima de 30 volts e ter botão 
de teste e serão em acabamento plástico. (Ref. Unitron, Pial Legrand ou equivalente.). 

Deverão ser instaladas conforme instruções de instalação existentes na embalagem do produto. 

12.2.4.19SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Todas as placas de sinalização deverão ser em PVC Rígido com espessura de 2 mm. Os pictogramas 
das placas deverão ser fotoluminescentes de alta intensidade luminosa. (Ref. Isoflex, Sinalizar, 
Proincêndio, ou equivalente.). 

Os pictogramas são fornecidos com sistema de adesivo dupla face 

12.2.5 CONTROLE .n6P 
12.2.5.1 TUBOS E CONEXÕES 

 

Todas as novas tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. 

No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 
KPa (6 M.C.A.): a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. 

No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma 
pressão uniforme de 35 KPa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a 
introdução de ar adicional. 

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

e."( 



LCCODEMIc4 
ler 

CONCREMAT 
entenharia 

CADERNO DE ENCARGOS N. 	778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG FOLHA 
158 

Ttruw: 

CADERNO DE ENCARGOS 

O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 
consecutivas; 

A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 

Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-
se a tubulação através da caixa de montante. 

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as 
juntas totalmente descobertas. 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada 
para a obra deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos 
não cause danos aos serviços já executados. 

A Contratada para a obra deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 
executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes 
da obra concluída. 

12.2.5.2 TESTE EM TUBULAÇÃO PRESSURIZADA 

Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não 
devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1 kg/ cm2. A duração de prova será de, 
pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento. 

O teste será procedido em presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. 
Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será 
posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado em 
presença da Fiscalização. 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada 
para a obra deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos 
não cause danos aos serviços já executados. 

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão ser 
lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no 
mínimo. 

A Contratada para a obra deverá atualizar os desenhos do projeto à medida que os serviços forem 
executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes 
da obra concluída. P es\ (.; e 

12.2.6 CRITÉRIOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO 	 I  68,  
o 	e 

No caso das tubulações, e em função do material e diâmetro das mesmas, o serviço será levantado:0i(  
metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo conexões, mão-de-obra e procedimentos 
anteriormente listados. 

No caso das caixas de alvenaria, a medição será por unidade, considerando-se que a composição de 
custo já contempla a escavação, regularização e compactação do terreno. 

Já em relação às peças serão levantadas por unidade a ser instalada. 

O serviço será pago aos preços unitários contratuais, contemplando o fornecimento e instalação das 
peças, acessórios, conexões, conduites, válvulas e registros necessários à execução dos serviços, de 
acordo com as prescrições construtivas de projeto. 
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12.3 INSTALAÇÕES DE GÁS G.L.P. 

12.3.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo estabelecer as diretrizes do sistema 
distribuição de G.L. P que foi apresentado em projeto para o Centro de Convenções e Exposições de 
São João Del Rei, Minas Gerais. 

empreendimento será implantado em São João Del Rei, na BR 494 esquina com Avenida Brasil, no 
. estado de Minas Gerais. O terreno possui área total de 71.715 m2  e área construída de 9.980,44m2. 

A planta principal, da área de exposições é constituída basicamente de Auditório / Foyer, Hall Principal, 
Setor Administrativo, Mirante / Restaurante, Pavilhão Oeste, Pavilhão Central, Pavilhão Leste, Guarita e 
Estacionamentos. 

projeto Gás G.L.P. foi desenvolvido com o objetivo de dotar os restaurantes da edificação de 
instalações que permitam o seu pleno funcionamento com os requisitos de segurança necessários, 
previstos nas normas técnicas pertinentes. 

12.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

12.3.2.1 GENERALIDADES 

As Normas Técnicas aplicáveis são: 

• 	NBR 13523- Central Predial de Gás Liquefeito de Petróleo 

NBR 13.932 - 1997 - Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Projeto e 
execução 

NB 98- Armazenamento e Manuseio de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis. 

sistema de distribuição de gás G.L.P. foi projetado para atender exclusivamente à equipamentos 
destinados á cocção. As áreas atendidas pelo sistema foram as cozinhas dos seis restaurantes do 
pavilhão de exposições, a cozinha do restaurante principal e a copa da área administrativas. 

Foi projetada central de gás G.L.P com capacidade para 8 cilindros estacionários de 190 Kg, sendo que 
um destes cilindros é reserva. 

O abastecimento dos cilindros será feito através de caminhão de recarga. 

A medição de gás será individualizada para todos os restaurantes e copa. A caixa de medidores será 
localizada no corredor técnico. 

12.3.2.2 MATERIAIS 

A tubulação enterrada deverá ser em Polietileno e atender as normas pertinentes. 
(Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente.). 

As demais tubulações deverão ser em Cobre sem costura e atender as normas pertinentes. 
(Ref.: Tupy, ou equivalente). 

As conexões deverão seguir a mesma linha das tubulações. 

Os cilindros deverão ser do tipo P90 com pressões internas que podem variar de 100 a 150 psi. 
(Ref.: Supergasbrás.) 

Deverão ser fornecidos pela empresa contratada para o fornecimento de GLP, todos os equipamentos, 
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dispositivos de segurança, tubos/conexões que se fizerem necessários à construção da central de G.L.P. 
São alguns deles: Coletor manifold; Válvula de esfera; Manômetro e Regulador de 1° estágio. (Ref.: 
Supergasbrás.) 

12.3.2.2.1 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou local 
de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar 
um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos pelas 
Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data 
em que a inspeção será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante da 
nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 
atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

verificação da quantidade da remessa; 

verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 
trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

12.3.2.2.2 ESTOCAGEM DOS MATERIAIS 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 
acondicionados em local seco e coberto. 

Os tubos de cobre e polietileno deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos 
característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações 
causadas pelo peso próprio. 

As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a 
orientação das extremidades. 

12.3.2.3 EXECUÇÃO 

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e 
verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser 
executada com as dimensões indicadas no projeto e confirmadas no local de execução dos serviços e 
obras. 

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 
alinhamento e nivelamento. 

Antes do recebimento das tubulações, será executado o teste hidrostático, visando detectar eventuais 
vazamentos. 

Esta prova será feita em todas as tubulações a uma pressão nunca inferior a 1.400 KPa, pelo período de 
2 horas, ou a 350 KPa acima da pressão estática máxima de trabalho do sistema, quando esta exceder 
de 1.050 KPa. As pressões dos ensaios hidrostáticos são medidas nos pontos mais baixos de cada 
instalação ou setor da rede enterrada que está sendo ensaiada. 

O teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. 
Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 
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Após a conclusão das obras e instalação de todos os elementos componentes, a instalação será posta 
em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da 
Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a 
água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos à obra. 

A CONTRATADA deverá atualizar os desenhos do projeto à medida que os serviços forem executados, 
devendo entregar no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída. 

12.3.2.3.1 TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

As tubulações a serem enterradas, durante a montagem, serão protegidas contra batidas e quedas. 
Serão executados os serviços de escavação necessários, para que a tubulação seja instalada conforme 
indicado no projeto. 

As proteções das tubulações obedecerão às prescrições da especificação de materiais de tubulações. 

Toda a tubulação deverá ser recoberta por tubo luva. 

12.3.2.3.2 TUBULAÇÕES DE COBRE 

O corte de tubulação de aço deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para corte de 
tubos. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão perfeitamente às 
conexões, de modo a garantir perfeita estanqueidade das juntas. 

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o acréscimo do 
comprimento na rosca que ficará dentro das conexões, válvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas 
de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita á base de resina sintética própria para vedação, 
litargirio e glicerina ou outros materiais, proibida a utilização de fio de sisal e massa de zarcão. 

O aperto das roscas deverá ser feito com chaves adequadas, sem interrupção e sem retornar, para 
garantir a vedação das juntas. 

12.3.3 CONTROLE 

Os testes de estanqueidade serão realizados apenas por ar comprimido ou gás inerte, proibido o uso de 
água ou outro líquido. Em todas as juntas ou pontos em que possam ocorrer vazamentos serão 
aplicados água e sabão. Os defeitos revelados pelo teste serão reparados, as peças defeituosas serão 
substituídas e o sistema retestado. 

Válvulas e outros equipamentos serão testados conforme as especificações ou instruções do fabricante. 
Segmentos fabricados no campo não precisarão ser testados individualmente, salvo solicitação da 
Fiscalização. 

Juntas soldadas serão sujeitas a teste manual com martelo enquanto estiverem sob pressão de teste. 
Defeitos revelados pelos testes acima serão reparados, as peças defeituosas substituídas e o sistema 
retestado como descrito acima. 

A pressão de teste será mantida até que a seção inteira sob teste tenha sido examinada. Os defeitos 
revelados serão retificados e a seção retestada. 

12.3.4 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

No caso\  das tubulações, e em função do material e diâmetro das mesmas, o serviço será levantado e 
medido por (m) metro linear de tubulação a ser instalada, incluindo peças, conexões, mão-de-obra e 
procedimentos anteriormente listados. 

As válvulas, registros especiais, etc, serão levantados por unidade a ser instalada. 
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serviço sera pago, aos preços unitários contratuais, contemplando mão-de-obra e encargos, 
fornecimento e instalação das peças, acessórios, conexões, conduítes, tampas necessárias, de acordo 
com as prescrições construtivas referenciadas no projeto. 

13. GRUPO 13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, TELEFÔNICAS E ELETRÔNICAS. 

13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ATERRAMENTO. 

13.1.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo, estabelecer diretrizes para 
execução de serviços de instalações elétricas, SPDA e aterramento para o Centro de Convenções e 
Exposições de São João dei Rei, Minas Gerais. Objetivando um resultado final técnica e esteticamente 
correto dentro dos padrões das normas pertinentes, sem interferências danosas com outras instalações 
do local (estruturas de concreto e metálica, instalações hidráulicas e outras), e nem tampouco com o 
projeto arquitetõnico. 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA, tem o objetivo de proteger as estruturas 
do empreendimento contra danos que possam ser causados por descargas atmosféricas. 

sistema de aterramento elétrico tem o objetivo de dotar as instalações elétricas do complexo, dos 
requisitos necessários à segurança de seus usuários. O sistema de aterramento elétrico foi equalizado 
com o sistema de aterramento do SPDA. 

13.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

13.1.2.1 GENERALIDADES 

Todos os pontos de força das instalações elétricas deverão ser confirmados e feitas as modificações 
necessárias em projeto caso os equipamentos a serem instalados, não sejam compatíveis com os de 
referência do projeto. 

No caso de haver divergências entre desenhos de projeto ou entre desenhos e outros documentos, a 
CONTRATADA deverá dar conhecimento do fato à FISCALIZAÇÃO e a decisão desta prevalecerá. 

13.1.2.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Na execução dos serviços deverão ser observadas as normas: 

NBR-5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

NBR-14039 - Instalações elétricas de alta tensão (de 1,0 kV a 36,2 kV); 

NBR-5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

ND-5.1 — CEMIG — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária — Rede de 
distribuição aérea — Edificações individuais; 

ND-5.2 — CEMIG — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária — Rede de 
distribuição aérea — Edificações coletivas; 

ND-5.3 — CEMIG — Fornecimento de energia elétrica em tensão primária 15 kV — Rede de 
distribuição aérea ou subterrânea; 

• ND-5.5 — CEMIG — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária 
distribuição subterrânea; 

— Rede de 

• ND-3.4 — CEMIG - Projetos de iluminação pública; 
P 

• ND-2.1 — CEMIG — Instalações básicas de redes de distribuição aéreas urbanas; 
ODB.S,f.,V) 
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ND-2.6 — CEMIG - Padrões e especificações de materiais e equipamentos; 

Manual do consumidor n° 11 (Materiais padronizados CEMIG); 

NBR-5354 — Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais; 

NBR-5356 — Transformador de potência; 

NBR-6689 — Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

NBR-5624 — Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca 
NBR-8133; 

NBR-6150 — Eletroduto de PVC rígido; 

NBR-6148 — Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para 
tensões até 750 V - Sem cobertura — Especificação; 

NBR-5349 — Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificação; 

NBR-6235 — Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas; 

NBR-5431 — Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas - 
Dimensões; 

NBR-5413 — Iluminância de interiores; 

NBR-5461 — Iluminação. 

13.1.2.3 ENTRADA DE ENERGIA 

A entrada de energia do empreendimento será feita através de cabine de medição em média tensão 
(13,8kV), segundo padrão da concessionária local CEMIG. 

Após a medição a energia será conduzida ainda em média tensão, através de rede subterrânea até a 
subestação rebaixadora localizada na edificação do empreendimento, conforme definição arquitetõnica. 

13.1.2.4 SUBSISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

A distribuição de energia elétrica será subdividida nos seguintes subsistemas, a saber: 

Rede de energia para iluminação externa. 

Rede de energia para iluminação interna. 

Rede de energia para tomadas e pontos de força de energia comum. 

Rede de energia de emergência. 

Rede de energia para equipamentos do sistema de ar condicionado 

13.1.2.5 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REDE ELÉTRICA PROJETADA. 

A distribuição interna de energia elétrica foi feita em 220V, fase-fase e em 127V fase-neutro. 

As cargas de iluminação de ambientes com pé direito normal e tomadas de uso comum foram 
alimentadas em 127V. A iluminação externa e a iluminação do salão, conforme conveniência técnica, 
foram alimentadas em 220V. 

O sistema de aterramento utilizado foi do tipo TN-S, onde o condutor neutro é distinto do condutor de 
proteção (terra). Para a rede de energia comum foi utilizado um condutor terra comum para mais de um 
circuito. Para cargas especiais foi utilizado um condutor terra exclusivo para cada circuito. 
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O encaminhamento das vias principais de distribuição das instalações elétricas foi feito pelo entre forro 
(quando este existe) e corredores técnicos com a utilização de eletrocalhas, perfilados e/ou eletrodutos 
galvanizados. 

13.1.2.6 MATERIAIS 

13.1.2.6.1 ASPECTOS GERAIS 

Caberá ao fornecedor o fornecimento de todos os equipamentos, materiais (todos os componentes 
necessários, inclusive aqueles que, embora não citados claramente, sejam necessários e indispensáveis 
para se atingir o perfeito funcionamento de todo o sistema) e mão de obra para montagem, testes, 
assistência técnica, regulagens, e documentação técnica relativa ao sistema implantado. 

Deverão ser observadas as normas, códigos de obras e prescrições da ABNT em relação à montagem 
de tubulações e tanques. 

Os dutos serão feitos de chapa de aço galvanizada nas bitolas recomendadas pela norma NBR-6401, da 
ABNT. 

fornecedor deverá fornecer todas as bases de aço, bem como suportes, isoladores, ancoragens, 
dutos etc. Todo suporte que for considerado inadequado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser substituído 
sem ônus para a contratante. 

fornecedor, antes da execução dos serviços, deverá verificar se existem pontos relevantes de 
interferência das instalações propostas com as instalações elétricas, hidráulicas, incêndio existentes e 
neste caso informar a FISCALIZAÇÃO. 

Nas áreas de trabalho aonde o fornecedor vier a interferir na execução dos serviços de outras firmas, ele 
deverá fornecer toda a cooperação possível, de modo a compatibilizar sua atividade com as das demais. 

O fornecedor será responsável pelos materiais e equipamentos até a data dos testes de partida (start up) 
e testes do sistema, devendo durante a execução da ativação, protegê-los apropriadamente contra 
danos. 

Todos os equipamentos/materiais deverão ser de operação silenciosa, sem vibrações ou ruídos 
anormais em quaisquer condições de carga. Os níveis de ruído pretendidos nos locais beneficiados 
deverão estar de acordo com os padrões básicos das normas vigentes. 

Apesar da filosofia do projeto prever a operação singela do equipamento, o grupo gerador a ser 
fornecido deverá possuir características construtivas e elétricas que permitam sua ligação / operação em 
paralelo com outros geradores e com a rede (concessionária), no caso de eventuais modificações no 
sistema elétrico da instalação. 

Os materiais atenderão, além das normas citadas, ao disposto neste Caderno de Encargos e às 
exigências municipais da Prefeitura de São João Del Rei, 

Todos os materiais a serem instalados deverão ser novos, não danificados, livres de falhas, e em 
conformidade com as especificações e dimensões apresentadas no projeto. 

Deverão ter sido fabricados segundo as normas da ABNT e quando for o caso possuírem o selo de 
certificação do INMETRO. 

Deverá ser substituído todo e qualquer material constatado defeituoso, danificado ou em desacordo com 
as especificações. 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por processo 
visual, podendo, entretanto, ser efetuada na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a critério da,-I 
FISCALIZAÇÃO. 	 G ' 
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Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA deverá conferir a discriminação 
constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar de 
acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços. 

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de compra, deverá ser 
rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se, basicamente, 
do cumprimento das atividades descritas a seguir: 

Conferência das quantidades; 

Verificação das condições dos materiais, como por exemplo, estarem em perfeito estado, sem 
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras; 

Designação das áreas de estocagem, em locais adequados de acordo com os tipos de materiais; 

Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, 
reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros; 

Estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos 
em bobinas para uso externo ou subterrâneo. 

13.1.2.6.2 MATERIAIS DA ENTRADA DE ENERGIA 

Segundo a regulamentação da ANEEL, os materiais a serem utilizados nas entradas de energia de 
consumidores deverão ser somente aqueles de fabricantes homologados pela concessionária de energia 
da localidade, que neste caso é a CEMIG. 

Assim sendo, as especificações técnicas de todos os materiais a serem utilizados, deste a descida do 
poste da rede CEMIG até a saída da cabine de medição, deverão ser de fabricantes homologados pela 
CEMIG e deverão estar especificados tanto na norma ND 5.3 (Fornecimento de Energia Elétrica em 
Média Tensão - Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea) quanto no documento denominado 
"Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada" disponível no site da CEMIG. 

13.1.2.6.3 MATERIAIS DA SUBESTAÇÃO 

Por conveniência de padronização regional, embora a subestação seja de propriedade do consumidor, 
optou-se pela utilização de somente materiais homologados pela CEMIG. 

Assim sendo, as especificações técnicas de todos os materiais a serem utilizados na subestação 
deverão ser de fabricantes homologados pela CEMIG e deverão estar especificados tanto na norma ND 
5.3 (Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão - Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea) 
quanto no documento denominado "Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada" 
disponível no site da CEMIG. 

13.1.2.6.4 INFRAESTRUTURA DE TUBULAÇÃO E PASSAGEM 

ELETRODUTOS DE PVC 

Os eletrodutos deverão ser do tipo rígido, pesado, com material à base de PVC que não propague 
chamas. Deverão possuir roscas nas extremidades, fabricados e testados de acordo com as normas da 
ABNT - (NBR 6150) e fornecidos em peças no comprimento de 3,0m na cor preta e nos diâmetros 
indicados no projeto. 	

P 

ELETRODUTOS DE AÇO CARBONO — LEVE 	 ▪  GT( 
Oil 

Estes elétrodutos deverão ser do tipo rígido e fabricados em aço carbono galvanizado. Deverão possuir: - 
roscas nas extremidades, fornecidos em peças de 3,0m de comprimento, fabricados e testados de 
acordo com as normas da ABNT (NBR 5624), também no que se refere ao tratamento químico. 
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ELETRODUTOS DE AÇO CARBONO - PESADO 

Eletrodutos deverão ser rígidos, de aço, conforme a norma NBR 13057/93 e rosca conforme a norma 
NBR 8133. Deverão ter acabamento zincado eletroliticamente, CS1 = 5 micra. Deverão ser fornecidos 
com uma luva e protetor de rosca; em barras de 3m. 

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD 

Devem ser em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação 
helicoidal, com excelente raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos 
de energia e de telecomunicações. 

Devem atender a norma ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para 
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos. 

Devem poder dispensar totalmente o envelopamento em concreto ao longo da linha. Devem possuir 
arame guia de aço galvanizado e revestido em PVC já fornecido no interior do duto. Devem acompanhar 
fita de aviso "PERIGO" para energia ou telecomunicações, Devem ser fornecido tamponado nas 
extremidades. Devem possuir elevada resistência à abrasão e à corrosão por produtos químicos, à 
compressão diametral e ao impacto. 

CURVAS PARA ELETRODUTOS 

As curvas para eletrodutos deverão ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos, 
possuírem roscas nas extremidades e serem fornecidas com ângulos de 90°, raio longo ou 45°, conforme 
a necessidade. 

LUVAS PARA ELETRODUTOS 

As luvas deverão ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem rosca interna total 
e serem fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais. 

CONDULETES 

Os conduletes deverão ser fabricados em liga de alumínio fundido, ter tampa aparafusada ao corpo com 
junta de vedação em borracha neoprene e serem livres de rebarbas nas partes que ficam em contato 
com os condutores. 

Os conduletes nos quais serão instalados dispositivos tais como tomadas, interruptores, etc., deverão ter 
as mesmas características dos demais e vir com as tampas apropriadas para esta finalidade. 

CAIXAS DE PASSAGEM 

As caixas de passagem (maiores que 2"x4" e 4"x4") deverão ser em chapa de aço #16 USG dobradas e 
deverão ser fornecidas com tampa metálica de bom acabamento. 

Deverão possuir furos para eletrodutos do tipo "Vintém", e possuírem tampa com dobradiças e aletas de 
ventilação. 

Na fabricação, deverão ter recebido tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico 
(desengraxe e fosfatização a base de fosfato de ferro) e ainda pintura eletrostática epóxi a pó na cor 
cinza. 	 G 

PERFILADOS E SEUS COMPLEMENTOS 	 O•  (.0 8(1e 
O 

f-leltAer Os perfilados deverão ser em forma de "U" e não possuírem tampa. Deverão ser perfurados e frisados, 
fabricados em chapa 16USG, na dimensão padronizada de 38x38mm. Estes deverão ser fornecidos em 
peças de 6,0m. 



jÇ CODEMIC 

(dr 
CONCREMAT 
encenhani 

CADERNO DE ENCARGOS 778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

T ULO. 

CADERNO DE ENCARGOS 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. 

167 

Seus complementos, acessórios, conexões e materiais de fixação deverão ser do mesmo fabricante com 
a utilização dos mesmos materiais dos perfilados. 

ELETROCALHAS 

As eletrocalhas deverão ser perfuradas ou lisas, e nas dimensões apropriadas, conforme especificado no 
projeto. Conforme o caso deverão ser tampadas e possuírem também tampas terminadoras. 

Deverão ser fabricadas em chapa 16USG, frisadas e o processo de união das peças deverá ser a frio. 

Deverão ser pré-zincadas à fogo e possuírem camada de zinco de no mínimo 18 micras por face. 

Quando o projeto especificar a utilização de tampas estas deverão ser de pressão, fabricadas com o 
mesmo material das eletrocalhas. 

Todos os componentes do sistema tais como curvas, talas, derivações, etc., e também os equipamentos 
de fixação, deverão ser fabricados com os mesmos materiais das eletrocalhas e serem de um mesmo 
fabricante. 

CAIXAS PARA DISPOSITIVOS 

As caixas para instalação de tomadas, interruptores, e outros dispositivos, deverão ser nas dimensões 
2"x4" ou 4"x4", conforme indicado no projeto, deverão ser fabricadas em material termoplástico de alta 
resistência mecânica, apropriadas para instalação em alvenaria e/ou em divisórias do tipo "dry wall", 
conforme o caso. As "orelhas" para fixação das placas deverão ser metálicas em chapa de aço com 
tratamento antioxidante. 

13.1.2.6.5 CONDUTORES ELÉTRICOS 

GERAL 

Somente deverão ser utilizados cabos flexíveis. Não serão aceitos fios rígidos. 

CABOS COM ISOLAMENTO PARA 750V - LSZH 

Estes cabos condutores deverão ser de cobre, flexíveis, formado de fios de cobre nu (classe 5). Deverá 
ser com isolação para 750V, em material poliolefinico não halogenado, dupla camada. Deverão suportar 
temperaturas de até 85°C e suportarem o dobro do tempo (definido em norma) para sobrecargas 
eventuais. 

Deverão ser fabricados segundo a norma NBR 13.248. 

Deverão ser na cor azul claro (para condutor neutro), na cor verde ou verde raiado de amarelo (para o 
condutor terra) e nas cores preta, vermelha e branca para os condutores fase. Os condutores "retorno" 
deverá ser na cor cinza. 

CABOS COM ISOLAMENTO PARA 750V 

Estes cabos condutores deverão ser de cobre, flexíveis, formado de fios de cobre nu (classe 5). Deverá 
ser com isolação para 750V, em PVC antichama (composto termoplástico de PVC sem chumbo), em 
dupla camada. Deverão suportar temperaturas de até 85°C e suportarem o dobro do tempo (definido em 
norma) para sobrecargas eventuais. 

Deverão ser fabricados segundo a norma NBR NM 247-3. 

Deverão ser do tipo LSZH, que em caso de combustão emitam pouca fumaça e não emitem gases. 
halógenos (LSZH). 

o 
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Deverão ser na cor azul claro (para condutor neutro), na cor verde ou verde raiado de amarelo (para o 
condutor terra) e nas cores preta, vermelha e branca para os condutores fase. Os condutores "retorno" 
deverá ser na cor cinza. 

CABOS COM ISOLAMENTO PARA 1KV 

Estes cabos condutores deverão ser de cobre, flexíveis, formado de fios de cobre nu (classe 5). Deverá 
ser com isolação para 1kV em PVC antichama (composto termoplástico de PVC sem chumbo) em dupla 
camada. 

Deverão ser fabricados segundo a NBR 7288 / 7289. 

Deverão ser na cor azul claro (para condutor neutro), na cor verde ou verde raiado de amarelo (para o 
condutor terra) e nas cores preta, vermelha e branca para os condutores fase. Os condutores "retorno" 
deverá ser na cor cinza. 

CONDUTORES NUS (ATERRAMENTO) 

Deverão ser de cobre, encordoamento classe Et, sete fios, fornecidos nas seções em milímetros 
quadrados indicadas no projeto e fabricados segundo as normas da ABNT. 

13.1.2.6.6 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEÇÃO 

DISJUNTORES PARA OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO — QDCS 

Os disjuntores deverão ser em caixa moldada, monofásicos, bifásicos ou trifásicos, com elementos 
termomagnéticos, invólucro isolante para 600 V, e capacidades de ruptura de 10 kA sim (quando chave 
geral) e 4,5 kA (quando circuitos terminais). 

Deverão possuir bornes adequados para ligação dos condutores, sendo preferível que os parafusos dos 
bornes não atuem diretamente sobre os cabos ou fios. 

Todos os disjuntores deverão possuir certificação ISO 9002 e atenderem a norma europeia IEC 898/89, 
curvas B e C (sendo curva 6 para tomadas comuns e iluminação e curva C para equipamentos 
especiais). 

DISJUNTORES PARA OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL — QGBT E QDBTS 

Os disjuntores deverão ser em caixa moldada, trifásicos, com elementos para atuação térmica (sobre 
carga) e magnéticos (curto circuito), invólucro isolante para 600 V, e capacidades de ruptura conforme 
indicado no projeto. 

Deverão possuir possibilidade de regulagem de corrente, segundo as correntes nominais indicadas no 
projeto. 

Deverão possuir bornes adequados para ligação dos condutores, sendo preferível que os parafusos dos 
bornes não atuem diretamente sobre os cabos. 

Todos os disjuntores deverão possuir certificação ISO 9002 e atenderem as normas IEC 898/89 ou IE 
947-2, conforme o caso. 	 o  P É" 

o 
. eg 

ODE„ 
Os supressores de surto classe I, deverão ser monopolares, do tipo comutador de tensão, composto 
"Spark Gap", com capacidade de dreno de correntes parciais de descargas atmosféricas de até 60 kA na 
forma de onda10/350 ps. 

Deverão ter elevada capacidade de interrupção de corrente subsequente de curto circuito, podendo ser 
instalado no ponto de entrada de energia de edificações (casas, prédios, indústrias, etc.). 

SUPRESSORES DE SURTO CLASSE I 
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A fixação dever ser simples e rápida, feita sobre trilhos padronizados de 35 mm, e serem apropriados 
para instalação entre Fase e Neutro ou entre Fase e PE. 

SUPRESSORES DE SURTO CLASSE II 

Os supressores de surto deverão ser monopolares, classe II. Deverão ser compostos por Varistor de 
Óxido de Zinco (Metal Oxide Varistor - MOV), com capacidade de dreno de corrente de surto até 12,5 kA 
na forma de onda 10/350 ps. 

Devem possuir desligador interno que desconecta o DPS da rede caso este seja submetido a distúrbios 
acima da sua capacidade e sinalização de status de operação através de bandeirola. 

Devem possuir concepção modular que facilite a montagem conjunta de diversas unidades de DPS, 
conectados diretamente ou não ao barramento, assim como a outros componentes dos quadros de 
distribuição de circuitos. 

Possam atuar diversas vezes sem necessidade de ser substituído ou religado. 

A fixação deve ser simples e rápida, feita sobre trilhos padronizados de 35 mm, padrão europeu (DIN) ou 
através de garras padrão americano (NEMA). Devem ser apropriados para instalação entre Fase e 
Neutro ou entre Fase e PE. 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL — DRS 

Os interruptores residuais (DR) deverão ser fabricados segundo as normas IEC-1008 e BS-EN-61008. 
Deverão ser para 2 ou 4 módulos, nas correntes nominais (In) de 25, 40, 63, 80 e 100 ampéres conforme 
indicado no projeto. 

Deverão ser com sensibilidade de operação para 30mA, tensão admissivel máxima de 240 Vca para o 
bipolar e 415 Vca para o tetrapolar, frequência 50/60Hz, permitir fixação em trilho Din 35 mm, com 
terminais de 25 mm para aqueles de até 40A e de 50 mm para aqueles até 100k Ser do tipo AC, com 
capacidade de operação na temperatura ambiente de -25°C a +55°C. 

Deverá poder ser montado em qualquer posição e permitir até 10.000 manobras elétricas e até 20.000 
manobras mecânicas. 

Fabricante recomendado: GE, Siemens, ABB ou equivalente. 

13.1.2.6.7 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 

LUMINÁRIAS FLUORESCENTES TUBULARES 

As luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares deverão ser de alto rendimento, para instalação de 
embutir ou de sobrepor (conforme o caso especificado no projeto), para duas lâmpadas fluorescentes de 
32w ou 16w com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca. 

Deverão ser ainda com refletor em chapa de alumínio anodizado de alta reflexão e grau de pureza 
mínima de 99,85%. 

Deverão possuir alojamento de reator na cabeceira e ser equipada com soquetes antivibratórios em 
policarbonato com rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso. 

As lâmpadas tubulares deverão ser do tipo extra luz do dia. 

REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 

Os reatOres deverão ser do tipo eletrônico, bivolt (127V e 220V) — 60Hz, partida instantânea. 
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Para duas lâmpadas de 32W ou duas de 16W, deverão ter fator de potência maior ou igual a 0,98, fator 
de fluxo maior ou igual a 1 consumo máximo (duas lâmpadas + um reator) de 65W, fornecidos com 
fiação no comprimento ideal para ser ligado aos soquetes das luminárias. Deverão possuir garantia 
mínima de 5 (cinco) anos. 

OUTRAS LUMINÁRIAS 

O projeto contemplou a utilização de diversos tipos de luminárias, conforme melhor conveniência técnica 
e particularidades dos ambientes. Foram utilizadas luminárias modernas e econômicas. 

As especificações técnicas e as referências dos fabricantes recomendados foram apresentadas no 
próprio projeto, juntamente com a simbologia. Estas especificações, por objetividade, não serão 
reapresentadas neste documento. 

13.1.2.6.8 TOMADAS 

As tomadas deverão ser fornecidas completas, com caixa e espelho, cor branca, tipo embutir, em 
placa 2x4" ou 4x4", devendo possuir as seguintes características: Sistema de fixação com furos oblongos 
que corrigem imperfeições de instalação da caixa de embutir; Parafusos de 25 mm auto-atarraxantes de 
aço bicromatizado com fenda combinada (philips e fenda comum) para facilitar a instalação e Módulo de 

termoplástico de engenharia (material auto extinguível e de alto desempenho), com perfeito 
encaixe no suporte, contato fixo e móvel de liga de prata nos interruptores, permitindo sobrecargas de 
até 16 A, bornes de conexão de liga de cobre que possibilitam a ligação de 2 condutores de até 2,5 mm2. 

Deverão atenderá norma NBR 14.136. 

13.1.2.6.9 INTERRUPTORES 

Os interruptores deverão ser fornecidos completos, com caixa e espelho, cor branca, tipo 
embutir, em placa 2x4" ou 4x4", devendo possuir as seguintes características: Sistema de fixação com 
furos oblongos que corrigem imperfeições de instalação da caixa de embutir; Parafusos de 25 mm auto-
atarraxantes de aço bicromatizado com fenda combinada (philips e fenda comum) para facilitar a 
instalação; e Módulo de termoplástico de engenharia (material auto extinguível e de alto 
desempenho), com perfeito encaixe no suporte, contato fixo e móvel de liga de prata nos interruptores, 
permitindo sobrecargas de até 16 A, bornes de conexão de liga de cobre que possibilitam a ligação de 2 
condutores de até 2,5 mm2. 

13.1.2.6.10 HASTES DE ATERRAMENTO E CONECTORES 

As hastes para aterramento deverão ser fabricadas em cantoneira de aço, zincadas, alta camada, 
fornecidas com conector para 2 cabos, parafuso de aperto, porca e arruela de pressão e no comprimento 
de 2400 mm. Deverão ser utilizadas somente hastes de fabricantes homologados pela concessionária de 
energia local. 

13.1.2.6.11 ABRAÇADEIRAS PARA ELETRODUTOS 

As abraçadeiras para eletrodutos deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizada, nas espessuras 
mínimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta espessura variar 
em função dos diâmetros dos eletrodutos. As abraçadeiras deverão ser do tipo "D" ou circular, ômega ou 
cunha, conforme a necessidade de aplicação. 

G P 

6 3  o 
13.1.2.6.12 ACESSÓRIOS GERAIS 

Os acessórios tais como parafusos, porcas, arruelas, chumbadores, buchas de expansão de 
outros, deverão ser fabricados segundo as normas da ABNT, internacionais ou de fabricantes idôneos no 
caso de não existirem as anteriormente listadas, apresentarem-se isentos de imperfeições e adequados 
ao uso para o qual se destinam. 
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13.1.2.6.13 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS — QDCS 

Todos os quadros deverão ser montados em fábrica, não sendo aceito quadros montados na obra. As 
terminações dos cabos e suas conexões com os disjuntores deverão ser feitas através de conectores 
terminais apropriados para tal. 

Os quadros deverão ser fabricados segundo a norma NBR IEC 60439-1, que define parâmetros para 
conjuntos de manobra e controle de baixa tensão e devem ser do tipo PTTA (Parcialmente testados). 

Todas as partes do quadro (invólucro, chassi, espelho e porta) deverão ser independentes. Deverão ser 
utilizados quadros em que as chaves sejam dispostas na posição horizontal. 

Os componentes e o barramento deverão estar em um mesmo invólucro. 

Todos os quadros deverão ser novos, construídos com chapa de aço de espessura mínima 1,2 ou 15 
mm, tratadas quimicamente, pintados interna e externamente na cor cinza claro texturizado por processo 
eletrostático. 

Deverão possuir porta com fecho e chave, placa metálica para proteção dos circuitos e das ligações e 
barramentos de cobre eletrolítico para fases neutro e terra nas correntes mínimas indicadas em projeto. 

Os quadros devem possuir os alojamentos adequados aos disjuntores e espaços reservas, conforme 
previsto no projeto. 

Deverão também possuir furações do tipo vintém para conexão dos eletrodutos, conforme praxe de 
fabricação ou ainda flanges apropriadas para conexões com eletrocalhas e/ou outros tipos de condutos, 
conforme a utilização prevista no projeto. 

Deverão possuir espelho interno e este deverá ser para o grau de proteção mínimo IP2X. 

Os quadros deverão conter ainda etiqueta com número de série de fabricação, nome do fabricante e 
data de fabricação. 

Estes deverão ser para instalação embutida ou aparente de acordo com o solicitado no projeto e 
possuírem placa de montagem apropriada para os disjuntores especificados. Deve se atentar para que o 
tipo de disjuntores especificados deverão ser fabricados segundo a norma IEC898/89. 

Recomenda-se a utilização de quadros de distribuição fabricados pela Taunus, Semar ou equivalente. 

13.1.2.6.14 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGS, QDBTS OU QGBTS 

Os quadros gerais de distribuição de baixa tensão (QDBTs e QGBTs) deverão ser montados conforme 
os diagramas unifilares mostrados no projeto. 

Os quadros deverão ser fabricados segundo a norma NBR IEC 60439-1, que define parãmetros para 
conjuntos de manobra e controle de baixa tensão e devem ser do tipo TTA (Totalmente testados). 

Deverão ser construidos com chapa de aço de espessura mínima 12 USG tratadas quimicamente, 
pintados interna e externamente na cor cinza claro por processo eletrostático, possuírem porta com 
fecho e chave, placa metálica para proteção dos circuitos e das ligações, barramentos de cobre 
eletrolítico para fases neutro e terra nas correntes mínimas indicadas em projeto, com alojamentos 
adequados aos disjuntores e espaços reservas (conforme o projeto). 

Deverão ser dotados dos acessórios previstos no projeto, incluindo equipamentos de medição digital. 
Deverá conter ainda etiqueta com número de série de fabricação, nome do fabricante e data de 
fabricação. 
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Deverão ser para instalação aparente, auto portantes, de acordo com o solicitado no projeto e 
possuírem placa de montagem apropriada para os disjuntores especificados. Deve se atentar para o fato 
de que disjuntores especificados deverão ser fabricados segundo a norma IEC898/89 ou IEC 947-2. 

Os equipamentos deverão ser montados em chassis removíveis confeccionados com chapa 14 USG. 

O grau de proteção mínimo de todos estes quadros é IP-54. 

Todas as portas frontais deverão ter borracha de neoprene para vedação, dobradiça embutida e fecho 
de ação rápida. Todas as estruturas e chapas deverão ter tratamento químico com decapagem por 
imersão e fosfatização. 

13.1.2.6.15 GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL 

MOTOR 

A diesel, injeção direta, ignição por compressão, resfriado por radiador. Partida e parada elétrica, com 
capacidade de sobrecarga de 10% por 1 hora a cada 12 horas de funcionamento. Completo com 
ventilador de refrigeração, filtros de óleo de lubrificação, filtros de ar, motor de partida, alternador de 
carga de bateria, multicilindros, bomba de injeção de combustível, solenóide de controle de combustível, 
regulador eletrônico de velocidade do motor que permita o paralelismo entre a rede (concessionária). O 
motor com volante pesado deverá ser balanceado dinamicamente para a velocidade constante do 
gerador. O regulador de velocidade deverá manter a rotação constante no motor em qualquer condição 
de carga. 

ALTERNADOR 

alternador a ser fornecido deverá ser do tipo Brushless, auto excitado, auto regulado com regulador 
eletrônico. O alternador será acoplado diretamente ao motor diesel e deverão fazer parte do 
fornecimento os sistemas de: excitação, regulador automático de tensão, potenciômetro de ajuste de 
tensão e proteção de sobrevelocidade. 

ACOPLAMENTO 

motor e o gerador deverão ser acoplados diretamente por flange SAE, não permitindo o 
desalinhamento mesmo após uso prolongado. Um acoplamento flexível deve completar o sistema. 

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

Deverá ser previsto o fornecimento de um tanque de aço carbono com capacidade mínima de 06 (seis) 
horas de funcionamento à plena carga a ser montado no interior do Container. 

tanque deverá conter indicador de nível, bóias de nivel mínimo e máximo, arranjo para ventilação, 
dreno com plugue, tubo para enchimento, filtro de combustível, linhas de alimentação e retorno para o 
motor. 

Os materiais para as tubulações deverão obedecer às seguintes especificações: Tubo em aço carbono 
preto sem costura ASTM — A — 53, diâmetro 3/4" e 1"; e Conexões de ferro maleável, classe 10 com rosca 
BSP. As conexões finais de ligação entre motor e tanque deverão ser por mangueiras flexíveis de ti o 
apropriado. 

KIT DE ATENUAÇÃO DE TOMADA E SAÍDA DE AR 

Admissão de ar: A captação de ar frio deve ser pela parte traseira, através do atenuador de ruid 
fluxo horizontal, contendo material com características fono-absorvente de alto desempenho. 

Exaustão de ar: A expulsão de ar quente deve ser para cima, através de compartimento sem teto, na 
parte frontal do container, com revestimento acústico e fixado nas paredes do mesmo. 
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SILENCIOSO TIPO HOSPITALAR 

Silencioso com carcaça de aço carbono e revestimento interno com lã de vidro, tipo absorção, 
projetado para obter altos níveis de atenuação acústica. 

CATALISADOR 

Oxicatalisador é um filtro que colocado no escapamento de motores a combustão do ciclo Otto e Diesel, 
tem como finalidade reagir com os gases nocivos emitidos pela queima de combustíveis orgânicos. 

Sua principal característica é quebrar a molécula do Monóxido de Carbono (CO) retendo o Carbono e 
liberando o Oxigênio na atmosfera. 
O equipamento deve permitir a substituição de sua carga após um tempo de utilização nos motores a 
combustão, possuindo em sua construção mecânica uma tampa que retirada permite evacuar o 
alojamento das esferas denominadas como sendo uma carga. 

Deve ser dimensionado de acordo com a capacidade volumétrica em litros do motor. 

Atua como abafador de ruídos, tal como o silencioso original, é anti fagulha. 

Sua carcaça é feita em aço inoxidável na Norma AISI 304. 

QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO 

Painel construido em chapa de aço carbono com costuras soldadas eletricamente abrigando todo o 
equipamento, fixado na base do GMG em local de fácil acesso / visualização, com 
amortecedores de vibração 

CIRCUITO DE AUTOMATISMO E PARTIDA/PARADA 

O sistema deve incluir os seguintes itens: Tempo de partida ajustável, tempo de parada ajustável, 
temporizador cíclico de partida para 3 tentativas, seletor de posição: Manual / Automático / Desliga/ 
Teste. 

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA — TRANSIÇÃO FECHADA — CTA-TF 

Tem a função de transferir automaticamente a alimentação do barramento de carga para a rede ou para 
o grupo gerador. 

O fornecedor deverá fornecer desenhos/projetos/manuais para aprovação antes da 
execução/fornecimento da referida CTA-TF, contendo inclusive dimensões e peso. 

Todas as indicações relativas aos parâmetros de funcionamento e defeito fornecidas e 
apresentadas pelo painel microprocessado, deverão ser em língua portuguesa. 

A CTA-TF deverá atender às normas da ABNT e internacionais. 

A chave de transferência deverá ser operada eletricamente e travada mecanicamente. A chave deverá 
ser mecanicamente intertravada para assegurar somente uma das duas posições possíveis (normal ou 
emergência). 

A chave de transferência deverá utilizar somente um tipo de operador principal para facilidade de 
manutenção e padronização das peças. 

A chave de transferência deverá ser positivamente travada e não poderá ser afetada por quedas 
momentâneas de energia, garantindo-se valores constantes de pressão e temperatura nos 
contatos, otimizando-se ao máximo a confiabilidade de uso e de vida útil do equipamento. 
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Todos os contatos principais deverão ser fabricados garantindo-se a alta capacidade de resistir às 
correntes elétricas, protegido por contatos de arco em separado. 

Para facilidade de manutenção, a inspeção de todos os contatos deverá ser feita pela parte frontal da 
chave, sem que haja necessidade de desmontagem ou desconexão dos condutores ou cabos. A chave 
deverá possuir contatos removíveis e substituíveis pela parte frontal, possibilitando a troca dos contatos 
sem a necessidade de remoção de condutores ou cabos de energia e/ ou barramentos. 

Não serão permitidos na chave de transferência a utilização de componentes do tipo disjuntores de caixa 
moldada, contatores ou peças destes, por não serem concebidos para operação continua, chaveamento 
repetitivo ou transferência entre duas fontes vivas e energia. 

MODULO DE CONTROLE MICROPROCESSADO 

A chave de transferência deverá ser fornecida com um módulo de controle microprocessado, com 
funções de partida do grupo gerador utilizado como fonte de emergência, transferência entre fonte 
normal e fonte de emergência, retransferência entre fonte de emergência e fonte normal após o 
restabelecimento da mesma e parada do grupo gerador. 

Os sensores e controladores lógicos deverão ser fornecidos por um microprocessador integrado, de 
forma a garantir-se a máxima confiabilidade e desempenho e a mínima manutenção, acrescido da 
possibilidade de comunicação em série através de um módulo de comunicação serial opcional. 

Os sensores de tensão deverão ser do tipo RMS verdadeiro. 

TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO DOS DISJUNTORES 

O sistema deverá prever PLC para operação dos disjuntores/CTA-TF conforme lógica descrita e 
projetada, em função da disponibilização de operação dos grupos. 

O fornecedor deverá executar e garantir a qualidade dos serviços e fornecimentos de 
materiais. 

13.1.2.6.16 BARRAMENTOS BLINDADOS 

Os barramentos blindados deverão ser em cobre, contendo barras condutoras, ventiladas e revestidas 
em fita filme poliéster, 180 graus C (classe F), acondicionadas em invólucro de chapa de aço estrutural 
galvanizada a fogo. Deverão ser isolados para 750V, na frequência de 60Hz. Deverão possuir classe de 
proteção IP 31 e atenderem à norma ABNT NBR IEC 60.439-1 e 2. 

13.1.2.6.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS — SPDA 

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO 

Com o objetivo de se evitar a execução de furos nas telhas, não foi previsto a instalação de cabos de 
captação sobre as mesmas. O subsistema de captação será composto pela estrutura metálica de 
sustentação das telhas. Assim sendo, as telhas não estarão sendo protegidas pelo SPDA. 

SUBSISTEMA DE DESCIDAS 

As descidas serão executadas através dos pilares estruturais da edificação. 

Quando os pilares forem de concreto, as descidas serão implementadas através de barras de aço 
galvanizado, identificadas no projeto como "re-bar", instaladas dentro dos referidos pilares. Estas barras 
de aço deverão ser conectadas na sua extremidade superior à estrutura metálica do telhado e na sua 
extremidade inferior à ferragem da fundação (tubulão, sapata ou estacas). 

Quando os pilares forem metálicos, estes mesmos serão utilizados como descidas naturais do SPDA. 
Neste caso somente se faz necessário garantir a continuidade elétrica entre o topo superior do pilar e a 
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estrutura metálica do telhado, e ainda entre a base do pilar e a ferragem da fundação (tubulão, sapata ou 
estacas). Para garantir esta continuidade elétrica devem se utilizados "rabichos" e "amarrações" 
conforme mostrado em detalhes apresentados no projeto. 

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO 

O subsistema de aterramento será implementado pela instalação de uma barra de aço galvanizada a 
fogo, a ser instalada dentro das vigas baldrames do entorno da edificação. O referido subsistema será 
ainda complementado por um cabo de 50 mm2, enterrado diretamente no solo, conforme mostrado no 
projeto. 

13.1.2.6.18 EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL 

A equalização de potencial deverá ser feita através da conexão dos aterramentos dos sistemas elétricos 
e de telecomunicação a caixa de equalização a ser instalada conforme o projeto. 

13.1.2.7 EXECUÇÃO 

13.1.2.7.1 ELETRODUTOS RÍGIDOS 

Os eletrodutos deverão ter a superfície interna completamente lisa, sem rebarba e livre de substâncias 
abrasivas. 

No caso de PVC, deverão ainda ser inalteráveis, não sofrendo deformações no decorrer do tempo, sob a 
ação do calor ou da umidade, suportando as temperaturas máximas previstas pelo fabricante. 

As conexões deverão ser feita com luvas rosqueáveis. 

A conexão de eletrodutos às caixas não rosqueáveis, deverá ser por meio de buchas e arruelas 
apropriadas. Não será permitido o uso de solda no caso dos metálicos e de cola no caso de PVC. 

As extremidades livres, não rosqueadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser providas de 
buchas. 

Os eletrodutos de aço de diâmetro inferior a 1" (uma polegada), poderão ser curvados usando-se 
métodos manuais adequados. No caso de diâmetros superiores, somente por máquinas especiais para 
dobragem de eletrodutos, devendo o curvamento obedecer os raios mínimos de tabela a seguir. 

ueo  

DIÂMETRO NOMINAL DO 

ELETRODUTO EM POLEGADAS 

RAIOS DE CURVATURA MÍNIMOS 

POLEGADAS MILÍMETROS 

3/4  5 127 
1 6 152 
1/1/4 8 203 
1.1/2 10 254 
2 12 305 
2.1/2 15 361 
3 18 457 
3.1/2  21 533 
4 24 610 
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Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, caso necessário, deverão ser 
através de curvas comercialmente padronizadas. 

Grupos paralelos deverão ser curvados de modo a formarem arcos de círculos concêntricos, mesmo que 
sejam de diâmetros diferentes, a menos que expressamente indicado de outra forma do projeto. 

Nos demais casos deverão ser empregadas curvas com deflexão maior que 900. 

No caso de conexões por luvas rosqueáveis, os eletrodutos poderão ser cortados por meio de contra-
tubos ou a serra, sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com ajustes progressivos. 

As roscas que contiverem uma volta completa ou mais de fios cortados, deverão ser rejeitados, mesmo 
que a falha não fique na faixa de aperto. 

Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser escariadas para a eliminação de rebarbas 

Com a finalidade de obter melhor estanqueidade e prevenir corrosão, quando do rosqueamento, deverá 
ser aplicada sobre as roscas, tinta metálica especial, não sendo permitido o uso de material fibroso 
(cânhamo, juta, estopa, etc.). 

O rosqueamento deve pegar, obrigatoriamente, no mínimo cinco fios completos de rosca. 

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa 
acumular água, devendo apresentar, outrossim, uma ligeira e contínua declividade (no mínimo de 0,25%) 
em direção às caixas nos trechos horizontais. 

Os eletrodutos embutidos, ao sobressaírem dos pisos e paredes, não deverão ser roscados a menos de 
150 mm da superfície, de modo a permitirem um eventual futuro corte e rosqueamento. 

Os eletrodutos aparentes deverão ser convenientemente suportados, com fixação espaçada de no 
máximo 2000 mm para eletrodutos de 3/4", e de 2500 mm para diâmetros superiores. 

Deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas, pilares e paredes, bem como manter 
afastamento adequado das mesmas. 

Deverão ser conectados por meio de conduletes nas mudanças de direção, ou conforme indicado no 
projeto. 

Após a instalação dos eletrodutos, inclusive aqueles de reserva, deverá ser colocado um arame 
galvanizado n° 12 BWG, a não ser que a FISCALIZAÇÃO aprove outro processo que permita a enfiação 
dos condutores. 

Durante a montagem e após a mesma, antes da concretagem e durante a construção, deverão ser 
vedados os extremos dos eletrodutos por meios adequados, a fim de prevenir a entrada de corpos 
estranhos e umidade. 

Serão instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa aparência 
quando embutidos, cuidando-se para que nenhuma condição possa danificar os cond 	eles 
contidos. 

13.1.2.7.2 ELETRODUTOS FLEXÍVEIS 

Às extremidades dos eletrodutos flexíveis terão peças que impeçam a danificação dos condutores pelas 
arestas, dispondo de roscas para a instalação de adendos utilizados nas redes de eletrodutos rígidos. 

Constituirão trechos contínuos de caixa a caixa, não devendo ser emendados. 

As curvas serão feitas de modo a não se reduzir sua seção interna e não produzir aberturas entre suas 
espirais. 
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O raio de curvatura será no mínimo 12 vezes o diâmetro externo do eletroduto. As curvas serão presas 
firmemente às superfícies de apoio, para que não se deformem durante a enfiação dos condutores. 

A fixação às superfícies de apoio será feita por meio de braçadeiras, espaçadas no mínimo 800 mm. 

Os eletrodutos flexíveis, quando do tipo Sealtight (impermeável), deverão possuir internamente um fio de 
cobre ligado aos conectores das extremidades, de maneira a assegurar a continuidade metálica da 
instalação, possibilitando, assim, seu aterramento. 

Os eletrodutos flexíveis não deverão ficar expostos a danos físicos. 

13.1.2.7.3 REDE DE ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS (ENVELOPES) 

Por rede de eletrodutos subterrâneos (envelopes) compreende-se eletrodutos envoltos em concreto, e 
situados abaixo do nível do terreno. 

ESCAVAÇÃO DE VALAS 

A marcação e abertura das valas deverá ser feita de acordo com o projeto, procurando seguir a linha reta 
entre as caixas de passagem. 

As valas só deverão ser abertas após a verificação da existência de todas as tubulações interferentes, 
quando indicadas no projeto. As interferências não previstas deverão ser evitadas usando-se o critério 
prático, evitando-se curvas de raio pequeno e variação do nível, a fim de não formar pontos baixos de 
acumulação de água. 

A abertura deverá ser procedida de raspagem do terreno, para retirar o solo orgânico superficial. 

Se possível, todo o trecho entre caixas de passagem deverá ser escavado de uma só vez, antes da 
preparação da base. 

O material escavado, que se utilizará no reaterro, poderá ser depositado ao longo da escavação, a uma 
distância que não perturbe a execução dos serviços. 

As valas deverão ser mantidas limpas de terra, desmoronamentos, entulhos e secas, durante a 
execução dos serviços. 

ESCORAMENTO DAS VALAS 

Quando as valas, além de sua profundidade, estão expostas a fatores tais como: tempo de execução, 
cargas laterais, vibrações produzidas por veículos, infiltrações, etc., deverão ser escoradas ou 
executadas com paredes em talude, quando possível. 

PREPARAÇÃO DA BASE 

A base deverá ficar uniformemente distribuída e o material convenientemente compactado. 

Quando não indicado em projeto, o declive da vala, entre duas caixas de passagem, deverá ser, no 
mínimo, de 0,25%, a fim de proporcionar o escoamento de água nos eletrodutos. 

Não deverá haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem a acumulação de 
água nos eletrodutos. 

No caso de solo de baixa resistência (lodo), deverão ser utilizadas fundações adequadas (conforme o 
projeto). 

COLOCAÇÃO DOS ELETRODUTOS 
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Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverão ser alinhados e arrumados com espaçadores de 
plástico ou outro material qualquer aprovado, os quais deverão ser colocados a cada 1300 mm. 

O topo da rede de eletrodutos deverá ficar na profundidade indicada no projeto; entretanto, quando não 
houver indicação, a profundidade mínima deverá ser de 300 mm do piso do terreno. 

O posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos deverá ser o mesmo no trajeto de duas caixas 
de passagem consecutivas. Quando, porventura, houver obstáculos não previstos em projeto, entre duas 
caixas de passagem consecutivas, pode-se adaptar o feixe de eletrodutos de forma a vencê-los, tendo-
se o cuidado de manter as mesmas posições relativas dos dutos, tanto verticais como horizontais, 
mantendo-se assim a mesma formação anteriormente prevista. 

Na rede subterrânea não será permitida a redução de diâmetros de eletrodutos. 

O raio de curvatura mínimo para a rede de dutos deverá ser aquele raio mínimo permitido para o cabo de 
maior bitola que será instalado na rede, e ainda deverá ser observado o raio mínimo de curvatura para 
eletrodutos, conforme tabela anterior. 

Quando indicado no projeto, os eletrodutos deverão ser identificados nas entradas e saídas das caixas. 

Os eletrodutos de reserva deverão, após a limpeza, ser vedados em ambas as extremidades com 
tampões adequados. 

CONCRETAGEM DO ENVELOPE 

Antes da concretagem do envelope, deverá ser feita uma rigorosa inspeção nos eletrodutos, pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Concreto a ser empregado na fabricação dos envelopes, deverá ser tensão mínima de ruptura a 28 dias 
de 15 MPa. 

Quando não indicado no projeto, o traço de concreto deverá ser de 1:2:4, sendo 1 parte de cimento, 2 
partes de areia e 4 de brita. 

A brita a ser usada deverá ser a n° 1. A areia a ser usada deverá ser limpa, isenta de materiais orgânicos 
e sal. 

Após assentados os eletrodutos, deverá ser feita a armação de madeira e o concreto deverá ser 
colocado de maneira uniforme e espalhado por meio de vibradores, a fim de preencher todos os espaços 
vazios. Deverão ser evitados os esforços mecânicos nos eletrodutos, devido a vibração. 

Quando a concretagem de um trecho for, por qualquer motivo, interrompido, a extremidade do concreto 
deverá ser inclinada e não lisa, a fim de não formar face vertical. Os eletrodutos deverão sobressair de, 
no mínimo, 500 mm do envelope, e as extremidades dos dutos deverão ser tampadas por meio 
adequado. 

As dimensões dos envelopes deverão ser determinadas de acordo com as seguintes prescrições: a 
distância mínima da face externa de um eletroduto à face do envelope, será de 75 mm, exceto quando 
indicado de outra forma nos desenhos. 

REATERRO DAS VALAS 

Onde for necessário, as valas serão reaterradas com o próprio material da escavação e devidamente 
compactada. 

Os materiais inadequados ao reaterro deverão ser rejeitados. 

13.1.2.7.4 CAIXAS DE PASSAGEM 
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CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE 

As caixas de passagem embutidas em alvenaria, deverão ser firmemente fixados nas paredes, niveladas 
na altura indicada no projeto, e de maneira que fiquem faceando a argamassa de acabamento. 

Só poderão ser abertos os olhais das caixas destinadas a receber ligação de eletrodutos. 

CAIXA DE PASSAGEM OU LIGAÇÃO APARENTES, TIPO CONDULETES 

Os conduletes e caixas de passagem com instalação aparente, deverão 
parede através de buchas e parafusos apropriados, niveladas e alinhadas na 

As caixas e conduletes de interruptores, quando próximas dos alizares das 
no mínimo 0,10 m desses. 

As caixas embutidas na parede deverão facear o parâmetro da alvenaria, de modo a não resultar 
excessiva profundidade da caixa depois de concluído o revestimento e serão niveladas e aprumadas. 

As diferentes caixas de um mesmo compartimento serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a 
não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto. 

Os pontos de luz dos tetos deverão ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos 
compartimentos. 

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação 
das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter bordo inferior a menos 
de 500 mm do piso acabado. Normalmente estará a 1500 mm do centro ao piso acabado. 

CAIXAS DE PASSAGEM E CONEXÕES PARA INSTALAÇÕES APARENTES 

Caixas e conexões deverão ser montadas de acordo com o estabelecido em projeto, obedecendo-se as 
instruções práticas dos fabricantes. 

As caixas ou dispositivos tais como conduletes serão colocados em lugares facilmente atingíveis e serão 
providos de tampas adequadas. 

As caixas que contiverem interruptores e tomadas serão fechadas pelos espelhos que completam a 
instalação desses dispositivos. 

As caixas de saída para alimentação de aparelhos deverão ser fechados pelas placas destinadas a 
fixação desses aparelhos. 

A distância entre as caixas ou conduletes será determinada de modo a permitir, em qualquer tempo, fácil 
enfiação e desenfiação dos condutores. 

Nos trechos retilíneos, o espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15 metros; nos trechos 
dotados de curvas, este espaçamento será reduzido de 3 metros para cada curva de 90°. 

No caso de tampas roscadas de caixas, será obrigatório o emprego de pasta inibidora (ou lubrificante), 
sob recomendação do fabricante, com a finalidade de impedir o engripamento por oxidação. 

Fica claro que os lubrificantes empregados para roscas e conexões, luvas ferrosas ou de cobre, não são 
necessariamente adequadas para conexões em ligas de alumínio. 

Deve-se dar acabamento adequado às roscas dos eletrodutos, tendo em vista o risco de danificação das 
roscas das caixas ou das conexões. O rosqueamento e aperto deverá ser compatível com os materiais 
empregados, devendo-se tomar cuidado especial com as conexões de aço e alumínio. 

ser firmemente fixadas na 
altura indicada no Projeto. 

portas, serão localizadas a, 
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Nos pontos em que ocorre presença de água (por Infiltração ou Condensação), será necessário instalar 
drenos especialmente fabricados para esta finalidade. 

As uniões deverão ser convenientemente montadas, garantindo-se não só o alinhamento, mas também 
um afastamento adequado de obstáculos que dificultem os rosqueamentos da parte móvel. 

No caso de lances verticais, a parte móvel deverá ficar no lado superior. 

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CONCRETO 

As caixas de passagem deverão ser locadas e construídas de acordo com o projeto. 

Especial atenção deve ser dada aos suportes para cabos, puxadores e outros acessórios dentro das 
caixas, que deverão ser colocados exatamente de acordo com o projeto. 

As janelas para entrada da rede de eletrodutos deverão ser localizadas exatamente de acordo com o 
projeto. 

Quando a caixa de passagem for de concreto armado, as janelas deverão ser cheias de tijolos de barro, 
a fim de que, quando da construção da rede de eletrodutos, esta janela possa ser facilmente removida. 

Dentro da caixa de passagem poderá haver tomada para terra, devendo essa providência ser tomada 
antes da concretagem. 

Durante as escavações para a execução das caixas, caso seja encontrado, na cota prevista para apoio 
das mesmas, material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica, etc.), o mesmo deverá ser 
removido, e substituído por material adequado, o qual será compactado em camadas de, no máximo, 
200 mm de espessura. 

A substituição referida deverá ser processada até uma profundidade requerida para cada caso. 

No fundo da caixa deverá ser executado um lastro de 100 a 150 mm de brita 4 e brita 2 socada. 

No caso de existir lençol freático, as caixas deverão ser herméticas e tanto o fundo quanto as paredes 
serão impermeabilizadas. 

Deverão ainda dispor de drenos por tubos para água nelas acumuladas. 

13.1.2.7.5 CABOS ELÉTRICOS 

Os cabos deverão ser instalados conforme indicado no projeto. 

Os cabos deverão ser desenrolados e cortados nos lances necessários, sendo que os comprimentos 
indicados nas listas de cabos deverão ser previamente verificados, efetuando-se uma medida real do 
trajeto e não por escala no desenho. 

O transporte dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastar os cabos, a fim de não 
danificar a capa protetora, devendo ser observados os raios mínimos de curvatura permissíveis. 

Todos os cabos deverão ser identificados em cada extremidade, com um número de acordo com o 
projeto. 

Os marcadores de fios deverão ser construídos de material resistente ao ataque de óleos, do tipo 
braçadeira, e com dimensões tais que eles não saiam do condutor quando o mesmo for retirado de seu 
ponto terminal, no caso de instalação em eletrodutos. 

Os cabos deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante a armazenagem e a 
instalação. 
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Todo cabo encontrado danificado ou em desacordo com as normas e especificações, deverá ser 
removido e substituído. 

Todas as fiações deverão ser feitas de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada. 
Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos para permitir 
as emendas que se tornarem necessárias. Os cabos não devem ser dobrados com raios de curvatura 
inferiores aos recomendados na tabela abaixo: 

TIPO DE CABO RAIO MÍNIMO DE DOBRAMENTO 
MÚLTIPLO DO DIÂMETRO EXTERNO 

Cabos de 750 V ou 1.000 V, com isolação 
termoplástica para energia 

08 

Cabos 	de 	controle 	com 	isolação 
termoplástica, sem blindagem e armação 

10 

INSTALAÇÃO DENTRO DE ELETRODUTOS 

Nenhum cabo deverá ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa e concluídos todos os 
serviços de construção que os possam danificar. 

A fiação deverá ser instalada conforme indicado no projeto, onde cada cabo deverá ocupar o eletroduto 
particular a ele designado. 

Antes da instalação dos cabos, deverá ser certificado que o interior dos eletrodutos não tenha 
rugosidade, rebarbas e substâncias abrasivas, que possam prejudicar o cabo durante o puxamento. 

Não serão permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos, sob hipótese alguma. 

O lubrificante para a.enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e ao tipo de cobertura 
dos cabos, ou seja, de acordo com as recomendações dos fabricantes dos mesmos. 

O puxamento poderá ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendações do fabricante dos 
cabos. 

No puxamento manual, normalmente usado em trechos curtos, a tração manual média deverá ser da 
ordem de 15 a 20 kgf. No puxamento mecânico, normalmente usado em trechos longos, a tensão 
máxima permissível será da ordem de 4 kgfimm2. 

Os cabos deverão ser puxados com um passo lento e uniforme; trocas bruscas de velocidade de 
puxamento, ou inícios e paradas, devem ser evitadas. 

INSTALAÇÕES APARENTES EM BANDEJAS E EM CANALETAS 

Quando não instalados dentro de eletrodutos, a conexão às caixas ou aparelhos deverá ser feita através 
de prensa-cabos adequados à seção do cabo, devendo ser rosqueados novamente todos os furos dos 
equipamentos que não combinarem com o diâmetro e rosca do prensa-cabo a ser conectado. Estes 
prensa-cabos deverão vedar perfeitamente a entrada dos cabos e terão anel metálico interno, onde será 
imprensada armadura (no caso de cabos armados), ligando as carcaças através da armadura dos cabos 
à barra de terra do cubículo alimentado. 

Por este motivo, as superfícies junto aos furos de entrada das carcaças ou caixas deverão ser 
cuidadosamente limpas, a fim de proporcionar bom contato elétrico. 

Os cabos deverão ser instalados de acordo com o indicado no projeto, evitando-se danificar sua capa 
protetora e obedecendo os raios mínimos de curvatura permissíveis. 	 G 
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Nas instalações em canaletas, antes da instalação, as mesmas deverão ser limpas e estarem livres de 
materiais estranhos e de asperezas que danifiquem a capa protetora dos cabos. 

Nas instalações aéreas, os cabos deverão ser suportados adequadamente, a fim de não apresentarem 
flechas excessivas que os possam deformar. 

EMENDAS DOS CABOS 

As emendas devem ser mecânica e eletricamente tão resistentes quanto os cabos aos quais são 
aplicadas. 

As emendas não podem ser feitas com soldas, sob hipótese alguma, devendo ser efetuadas com 
conectares de pressão ou de compressão (aperto de bico). No caso de fios sólidos até seção 4 mm2, 
poderá ser utilizado processo prático de torção dos condutores. 

As emendas em condutores isolados devem ser recobertas por isolação equivalente, em propriedades 
de isolamento, aquelas dos próprios condutores. As emendas devem ser limpas com solvente adequado 
e apenas após a secagem do mesmo, deve ser aplicada a isolação. 

Os cabos com isolação termoplástica podem ter suas emendas isoladas através de mufla termoplástica 
fundida no local. 

No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolação das emendas deve ser aplicada uma 
proteção de acordo com as seguintes prescrições: 

Os condutores de capa externa de material termoplástico, devem ter suas emendas protegidas por fita 
adesiva termoplástica aplicada com uma espessura igual a capa original. Este procedimento é 
dispensado no caso de emendas executadas com mufla termoplástica fundida no local. 

Os condutores com isolação de borracha e capa externa de neoprene, devem ter suas emendas 
protegidas por fita neoprene aplicada com uma espessura igual a capa original. 

Após a confecção da proteção, a mesma deverá ser envolvida por fita anídrica e pintada com tinta para 
cabo (verniz impermeabilizante). 

TERMINAIS PARA CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO 

A terminação de condutores de baixa tensão deve ser feita através de terminais de pressão ou 
compressão, com exceção dos condutores de 10 mm2  ou menores, que poderão ser conectados 
diretamente aos bornes do equipamento. 

A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo a não deixar à mostra nenhum 
trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolação do condutor com o terminal. 

Quando não se conseguir esse resultado, deve-se completar o interstício com fita isolante. 

Quando forem empregados terminais de pressão deve-se selecioná-los de maneira a aiecr ao 
especificado anteriormente para os mesmos. 

131.2.7.6 ATERRAMENTO 

Todas as conexões entre os condutores de aterramento e as hastes de terra deverão ser fel 	ravés 
de conectores em liga de cobre ou bronze, apropriados para a instalação. 

Os condutores de aterramento que penetrarem em concreto ou alvenaria deverão ser protegidos por 
eletroduto de PVC. 

Após a instalação do sistema da malha de aterramento os conectares de medição deverão ser 
desligados e verificada a resistência de terra cujo valor não deverá ultrapassar a 5 Q em qualquer época 
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do ano. Não se conseguindo este valor, ampliar a malha de terra assentando mais hastes de 
aterramento. 

Todo os materiais aplicados nas instalações deverão ser de acordo com as Normas Brasileiras 
pertinentes. Dúvidas existentes deverão ser levadas ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO para serem 
resolvidas. 

13.1.3 PRÉ-OPERAÇÃO E TESTES DE ACEITAÇÃO 

Caberá à CONTRATADA fornecer os serviços de pré-operação e testes conforme seguem. 

13.1.3.1 PRÉ-OPERAÇÃO 

Esta fase de pré-operação se inicia somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e 
montagem, inclusive pintura, e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos 
equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos 
controles. 

Esta fase destina-se essencialmente à verificação de montagens dos equipamentos, e o preparo dos 
mesmos para os testes de aceitação. 

A condição final desta fase será a unidade completamente acabada, limpa e em perfeitas condições para 
submeter-se aos testes de aceitação. 

Nesta fase, a FISCALIZAÇÃO da Contratante apenas acompanhará os trabalhos que serão 
desenvolvidos pela CONTRATADA, e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes de 
equipamentos. 

13.1.3.2 TESTES DE ACEITAÇÃO 

Estes testes serão realizados com a finalidade de verificação do funcionamento dos vários elementos do 
sistema, bem como verificação de capacidade. 

Durante os testes, será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional 
dos vários equipamentos e instrumentos. 

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Os Procedimentos de Pré-Operação e Testes são os Especificados a seguir: 

MOTORES 

Todos os motores terão verificado seu sentido de rotação e medidas as correntes, garantindo-se 
que as correntes nominais não sejam ultrapassadas e que as fases sejam equilibradas. 

Deverão ser medidos os isolamentos de todos os motores, sendo submetidos à secagem os que 
acusarem baixo isolamento. 

CIRCUITOS DE CONTROLE E COMANDO 

Verificação da correta continuidade dos circuitos de baixa tensão de controle e comando; 

Verificação nas conexões em blocos terminais, fusíveis, botões liga-desliga (locais e no campo), 
chaves de comando, lâmpadas de sinalização, termostatos, etc.; 

Verificação e comprovação da correta operação dos intertravamentos existentes entre os 
diversos equipamentos. 
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CABOS DE FORÇA E CONTROLE 

Medição de isolamento de todos os cabos de força e de controle; 

Verificação dos terminais e conexões; 

Identificação de fases nos terminais dos cabos de força em acordo com as fases do sistema 
principal de alimentação. 

BARRAMENTO DE BAIXA TENSÃO 

inspeção das conexões e estado de isoladores, conexões entre barras na baixa tensão; 

identificação das fases das conexões entre barras; 

medição de isolamento entre fases e fase à terra. 

MALHA DE TERRA 

medição da resistência de terra; 

inspeção das conexões de terra em todos os painéis, carcaça de equipamentos, terminais de 
cabos e demais elementos metálicos. 

TESTES PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

Devem ser feitas as seguintes verificações e testes, antes da instalação ser entregue à operação normal: 

verificar se as ligações, nas caixas de derivação e nos pontos de luz, foram executadas de 
acordo com as normas; 

verificar se há continuidade nos circuitos; 

verificar o isolamento da instalação por meio de um Megger; 

verificar a existência de eventuais pontos quentes nas caixas de conexões (derivação), quando a 
instalação entrar em serviço. 

TESTES PARA INSTALAÇÃO DE FORÇA 

O objeto destes testes é verificar a integridade física dos cabos e a correta execução dos terminais. 

Os testes serão feitos sobre cabos já instalados na obra e com terminais instalados e dispostos para o 
serviço. 

Os cabos deverão ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais isolados da terra. 

O tipo de teste a executar dependerá da situação da instalação e da obra em geral. 

Poderá ser escolhido qualquer um dos três seguintes testes: 

Verificação da Resistência de Isolamento: 

As medidas de resistência de isolamento deverão ser tomadas entre fases e entre fase e 
"terra" (incluindo eletrodutos e carcaças metálicas), e se destinam a verificar, além da resistência de 
isolamento, a eventual presença de pontos com ligação à terra ou em curto-circuito. 
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Para cabos de tensões iguais ou menores que 600 V, o valor mínimo permissível de resistência de 
isolamento será de 1 Megohm, a ser verificado com megômetro de 500 V. 

Os testes devem ser feitos com prévia comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO, para que sejam 
tomadas as medidas de segurança. 

13.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

13.1.4.1 MEDIÇÃO 

As instalações só serão medidas, após serem devidamente testadas e aprovadas pela fiscalização. 

Em hipótese nenhuma, será medido em separado qualquer tipo de conexão. 

TUBULAÇÕES: O serviço será levantado e medido no projeto de instalação elétrica, por metro linear de 
tubulação a ser instalada, incluindo conexões, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados. 

FIAÇÃO E CABEAMENTO: O serviço será levantado no projeto de instalação elétrica, por metro linear 
de fiação e/ou cabeamento, a ser instalado, com sobra estimada de 20 cm, em cada caixa de passagem, 
incluindo, mão-de-obra e procedimentos anteriormente citados. 

PEÇAS E ACESSÓRIOS: O serviço será levantado no projeto de instalação elétrica, por unidade 
efetivamente instalada incluindo todos os materiais, mão-de-obra e procedimentos anteriormente 
listados, necessários à execução dos serviços. 

PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA: Serão levantados por unidade a ser instalada, especificando-
se a demanda. 

POSTES: Os postes serão levantados por unidade instalada, especificando-se a altura livre e suas 
características principais de acordo com o projeto. 

13.1.4.2 PAGAMENTO 

TUBULAÇÃO: O serviço será pago pelo preço unitário contratual, que contempla a tubulação a ser 
instalada, todas as conexões, buchas, arruelas, demais acessórios, mão-de-obra, encargos e os 
procedimentos anteriormente listados. 

FIAÇÃO E CABEAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário contratual, que contempla a fiação 
e/ou cabeamento, a ser instalado, o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, s e procedimentos 
anteriormente listados. 

PEÇAS E ACESSÓRIOS: O serviço será pago pelo preço unitário contratual, da unidade efetivamente 
instalada, que contempla todos os materiais, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados, 
necessários à execução dos serviços. 

PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA: Serão pagos pelo preço unitário contratual, que contempla o 
fornecimento de todos os materiais necessários à sua instalação, seguindo as normas da CEMIG, em 
função de sua capacidade e de acordo com as prescrições construtivas de projeto. 

POSTES: Os postes serão pagos pelo preço unitário contratual, que contempla o fornecimento dos 
materiais e mão-de-obra necessários à sua instalação observando-se os procedimentos anteriormente 
listados. 

132 SISTEMAS ELETRÔNICOS — CABEAMENTO ESTRUTURADO 

13.2.1 OBJETIVO 
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Este documento tem por objetivo apresentar os diretrizes básicas a serem consideradas na execução do 
projeto de instalações de sistemas eletrônicos e de cabeamento estruturado referente à obra de 
construção do Centro de Convenções e Exposições de São João Dei Rei (MG). 

O projeto teve o objetivo de prover ao Expominas de São João Dei Rei de instalações modernas e 
eficientes, projetadas e instaladas segundo as normas técnicas pertinentes, visando garantir aos 
usuários do empreendimento a disponibilidade de telecomunicação e segurança eletrônica, necessários 
ao seu perfeito funcionamento. 

13.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

13.2.2.1 GENERALIDADES 

13.2.2.1.1 COMPONENTES DO SISTEMA 

A rede de cabeamento estruturado instalada no empreendimento consta dos seguintes elementos: 

Entrada de telefonia do empreendimento. 

Sala de equipamentos e salas técnicas. 

Redes primárias de dados e voz. 

Armários de telecomunicações (ATs); 

Cabeamento horizontal; 

Estações de trabalho. 

13.2.2.1.2 ENTRADA DE TELEFONIA DO EMPREENDIMENTO 

A entrada de telefonia é o ponto de transição entre os serviços externos (concessionária de telefonia) e o 
sistema interno (sala de equipamentos). Foi constituída por cabos em pares metálicos e/ou fibra ótica, 
tubulação e caixas de passagem no piso, desde o passeio da via pública, por onde chegam os cabos 
telefônicos que atendem ao empreendimento. 

13.2.2.1.3 SALA DE EQUIPAMENTOS E SALAS TÉCNICAS 

Foram previstas salas de equipamentos e salas técnicas, com localização que privilegia a distribuição 
física da rede, com a função exclusiva de abrigar toda infraestrutura técnica. 

As referidas salas técnicas estão localizadas no empreendimento, conforme o projeto arquitetônico e tem 
os seguintes objetivos: 

Permitir a conexão através de cabos metálicos; 

Permitir a conexão através de cabos ópticos; 

Permitir a conexão através de roteadores (outras edificações); 

Receber os cabos da rede horizontal. 

Acomodar equipamentos de comunicação dados, voz e imagem e demais dispositivos relativos à 
informática; 

Permitir acomodação e livre circulação do pessoal de manutenção; 

Restringir o acesso a pessoas não autorizadas. 

A sala técnica possui algumas características especiais, a saber: 
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Acesso restrito. 

Não possui instalações de pontos d'água, gás, vapor ou qualquer outro agente de umidade ou 
corrosão; 

Ficam distante de motores, máquinas, equipamentos de potência de modulação de frequência 
que provoquem interferências, ruídos ou vibrações acentuadas. 

Em seu interior a umidade relativa do ar deve estar na faixa de 30% a 55%, sendo 
controlada por desumidificadores, e a temperatura na faixa de 18° a 24°C. 

Possui equipamento redundante de condicionamento de ar. 

13.2.2.1.4 REDES PRIMÁRIAS DE DADOS E VOZ 

A rede primária de dados e voz é composta de cabos de pares metálicos e fibras óticas que interligaram 
os distribuidores principais aos armários de telecomunicação localizados nas salas técnicas. 

13.2.2.1.5 ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ATS) 

Nas salas técnicas foram instalados armários de telecomunicações (ATs) auto-portantes, padrão 19", 
que abrigam os equipamentos ativos da rede. 

A partir desses armários de telecomunicações se originaram o sistema de cabeamento horizontal para 
as estações de trabalho. 

13.2.2.1.6 CABEAMENTO HORIZONTAL 

O subsistema de cabeamento horizontal compreende toda a solução de ligação dos ATs às estações de 
trabalho. 

Analogamente ao projeto de instalações elétricas, a infraestrutura de distribuição do cabeamento 
horizontal foi feita através de eletrocalhas e perfilados, tipo médio ou pesado, nas dimensões adequadas 
com a necessidade do projeto. Estes condutos, foram instalados sempre que possível no entre forro dos 
ambientes e foram encaminhados pelas circulações e corredores técnicos. 

A partir dos ATs foram lançados cabos UTP Categoria 6, com 4 pares, capa de PVC, conectorizados em 
uma extremidade ao "patch panei" instalado no AT e na outra extremidade a uma tomada RJ45, 
próxima à estação de trabalho. 

13.2.2.1.7 ESTAÇÕES DE TRABALHO 

A estação de trabalho é onde se localizam os aparelhos de tecnologia da informação operado pelo 
usuário. 

Os locais de instalação dos pontos foram distribuídos de acordo com o "Iay out" de cada ambiente, que 
foi definido pelo projeto arquitetônico. 

Cada estação de trabalho foi atendida por no mínimo 2 (duas) tomadas modular de 8 (oito) posições, 
com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de 
conectores RJ-45 machos. 

Todas as tomadas foram identificadas conforme numeração do cabo correspondente. 	p e  
c.) 	(•• 

13.2.2.1.8 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV 	 110 i  
' O O \CD  O sistema de CFTV projetado utilizou a tecnologia IP-CFTV e POE (Power over ethe , 	onforme 

dito anteriormente, foi integrado ao sistema de cabeamento estruturado do complexo. 
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Como tecnologia nova e moderna o sistema IP-CFTV permite uma quantidade de recursos bem superior 
ao sistema convencional (que utiliza cabos coaxiais), possibilitando perfeita integração com os demais 
equipamentos de tecnologia da informação. 

A tecnologia adicional denominada POE (Power over ethernet) consiste em suprir as câmeras de CFTV 
com alimentação elétrica através do próprio cabo de sinal (par trançado de 8 vias). 

13.2.2.1.9 CONTROLE DE ACESSO 

O sistema de controle de acesso foi dotado de catracas, fechaduras e outros equipamentos eletrônicos, 
integradas ao sistema de cabeamento estruturado que permitam aos administradores do complexo e aos 
organizados dos eventos controlarem o acesso aos diversos ambientes da edificação. 

Conforme dito anteriormente este sistema também utiliza a mesma mídia adotada no cabeamento 
estruturado. 

13.2.2.2 MATERIAIS 

Todos os materiais a serem instalados deverão ser novos, não danificados, livres de falhas, e em 
conformidade com as especificações e dimensões apresentadas no projeto. 

Deverão ter sido fabricados segundo as normas da ABNT e quando for o caso possuírem o selo de 
certificação do INMETRO. 

Deverá ser substituído todo e qualquer material constatado defeituoso, danificado ou em desacordo com 
as especificações. 

13.2.2.2.1 INFRAESTRUTUFtA DE TUBULAÇÃO E PASSAGEM 

ELETRODUTOS DE PVC 

Os eletrodutos deverão ser do tipo rígido, pesado, com material à base de PVC que não propague 
chamas. Deverão possuir roscas nas extremidades, fabricados e testados de acordo com as normas da 
ABNT - (NBR 6150) e fornecidos em peças no comprimento de 3,0m na cor preta e nos diâmetros 
indicados no projeto. 

ELETRODUTOS DE AÇO 

Estes eletrodutos deverão ser do tipo rígido e fabricados em aço carbono galvanizado. Deverão possuir 
roscas nas extremidades, fornecidos em peças de 3,0m de comprimento, fabricados e testados de 
acordo com as normas da ABNT (NBR 5624), também no que se refere ao tratamento químico. 

BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS 

As buchas e arruelas deverão ser fabricadas em liga de alumínio, e deverão ter o mesmo tipo de rosca 
dos eletrodutos e serem fornecidas nos diâmetros indicados no projeto para atender à tubulação 
associada. 

CURVAS PARA ELETRODUTOS 

As curvas para eletrodutos deverão ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos, 
possuírem roscas nas extremidades e serem fornecidas com ângulos de 90°, raio longo ou 45° 	me 
a necessidade. 

11,1 	• LUVAS PARA ELETRODUTOS 	 Ck 0 
ÌDEM\  

As luvas deverão ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem rosca interna 
total e serem fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais. 
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CONDULETES 

Os conduletes deverão ser fabricados em liga de alumínio fundido, ter tampa aparafusada ao corpo com 
junta de vedação em borracha neoprene e serem livres de rebarbas nas partes que ficam em contato 
com os condutores. 

Os conduletes nos quais serão instalados dispositivos tais como tomadas, interruptores, etc, deverão ter 
as mesmas características dos demais e vir com as tampas apropriadas para esta finalidade. 

CAIXAS DE PASSAGEM 

As caixas de passagem (maiores que 2"x4" e 4"x4") deverão ser em chapa de aço #16 USG dobradas e 
deverão ser fornecidas com tampa metálica de bom acabamento. 
Deverão possuir furos para eletrodutos do tipo "Vintém", serem esmaltadas na cor cinza e possuírem 
tampa com dobradiças e aletas de ventilação. 

PERFILADOS E SEUS COMPLEMENTOS 

Os perfilados deverão ser em forma de "U" e possuírem tampa. Deverão ser perfurados e frisados, 
fabricados em chapa 16USG, na dimensão padronizada de 38x38mm. Estes deverão ser fornecidos em 
peças de 6,0m. 

Seus complementos, acessórios, conexões e materiais de fixação deverão ser do mesmo fabricante com 
a utilização dos mesmos materiais dos perfilados. 

ELETROCALHAS 

As eletrocalhas deverão ser lisas, e nas dimensões apropriadas, conforme especificado no projeto. 
Deverão ser tampadas e possuírem também tampas terminadoras. 

Deverão ser fabricadas em chapa 16USG, frisadas e o processo de união das peças deverá ser a frio. 

Deverão ser pré-zincadas à fogo e possuírem camada de zinco de no mínimo 18 micras por face. 

Quando o projeto especificar a utilização de tampas estas deverão ser de pressão, fabricadas com o 
mesmo material das eletrocalhas. 

Todos os componentes do sistema, tais como curvas, talas, derivações, etc., e também os 
equipamentos de fixação, deverão ser fabricados com os mesmos materiais das eletrocalhas e serem de 
um mesmo fabricante. 

CAIXAS PARA DISPOSITIVOS 

As caixas para instalação de conectores RJ-45 fêmea, e outros dispositivos, deverão ser nas dimensões 
2"x4" ou 4"x4", conforme indicado no projeto, deverão ser fabricadas em material termoplástico de alta 
resistência mecânica, apropriadas para instalação em alvenaria e/ou em divisórias do tipo "dry wall", 
conforme o caso. As "orelhas" para fixação das placas deverão ser metálicas em chapa de aço com 
tratamento antioxidante. 

13.2.2.2.2 COMPLEMENTOS INTERNOS PARA O DISTRIBUIDOR GERAL (DG) E CAIXAS DE 
DERIVAÇÃO(CD) 

Anéis Guia com rosca soberba (AGS), Braçadeiras para cabo (BC) e Suporte para borne, fêmea para 
pino banana devem ter sido fabricados segundo os padrões e especificações da Telebrás. 

13.2.2.2.3 HASTES DE ATERRAM ENTO 
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As hastes de aterramento deverão ser de aço cobreada, circular, preferencialmente do tipo 
COPPERWELD. Deverão ser fabricadas em aço ABNT-1020/20 trefilado, com um revestimento de 
0,254mm de espessura de cobre eletrolitico. 

Somente devem ser utilizadas hastes simples, com diâmetro nominal de 19mm e 2.450mm de 
comprimento. A haste deverá ser dotada de conector apropriado (CH-1) para a sua conexão com a 
cordoalha de aterramento. 

13.2.2.2.4 CORDOALHA DE AÇO COBREADA 

A cordoalha de aço cobreada, deve ser composta por fios bimetálicos de aço cobreado. Deve possuir 
alta resistência mecânica à tração e excelente resistência à corrosão, possuindo ainda a condutividade 
adequada. 

Deve ser composta por 3 fios de 9AWG torcidos, formando um diâmetro externo de 6,3mm. A resistência 
deve ser menor ou igual a 2,969 ohms/km. 

13.2.2.2.5 CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, TIPO R1, R2 OU R3 

As caixas subterrâneas tipo R1 e R2 devem ser construídas em alvenaria de tijolos revestidos de 
cimento e areia. Devem possuir acabamento interno em argamassa traço 1:3 e pintura interna em duas 
demãos de tinta branca. 

As caixas subterrâneas tipo R3 devem ser construídas em blocos de concreto e terem os mesmos 
acabamentos das caixas R1 e R2. 

Todas estas caixas devem possuir tampas em ferro fundido cinzento do tipo 30FF (ABNT), segundo 
padronização da Telebrás. 

As caixas tipos R2 e R3 deverão ainda ser dotadas de ganhos para puxamento dos cabos. Estes ganhos 
deverão ser fabricados em aço ABNT-1020 e zincados a quente. 

13.2.2.2.6 CAIXAS PARA DISTRIBUIDOR GERAL (DG) E CAIXAS DE DERIVAÇÃO (CD) 

As caixas internas utilizadas como Distribuidor Geral (DG) ou Caixas de Derivação (CD) deverão ser 
fabricadas em chapa metálica, providas de porta(s) com dobradiças, fechadura e fundo de madeira com 
2 cm de espessura. 

Nestas caixas, o fundo deve ser fabricado em chapa pré-galvanizada e a tampa deve receber 
tratamento com banho químico (desengraxe e fosfatização) e ainda receber pintura eletrostática a pó, na 
cor Cinza Munsell N6,5. O fundo de madeira deverá receber pintura com primer na cor Cinza Munsell 
N6,5. 

13.2.2.2.7 CABO DE TELEFONIA BLINDADO 

Identificados no projeto como cabos CASN-50-XXX, (ou CTP-APL-50-XXX) onde XXX é a quantidade de 
pares, estes cabos (que são para uso externo) deverão ser constituídos por condutores de cobre 
eletrolítico e maciço, com isolação em termoplástico (Polietileno de alta densidade), reunidos em pares e 
núcleo protegido por uma capa APL. 

Deverão ser para aplicações em transmissão de sinais analógicos e digitais em elevadas taxas, como 
ADSL, HDSL, RDSI, etc. 

13.2.2.2.8 CABO DE TELEFONIA NÃO BLINDADO 

Identificados no projeto como cabos Cl-50-XXX, onde XXX é o quantidade de pares, estes 	ue 
são para uso interno) deverão ser constituídos por condutores de cobre eletrolítico, maciços e 
estanhados, com isolação em material termoplástico (Poliolefina), reunidos em pares, com núcleo 
recoberto por uma camada de material termoplástico (PVC), retardante a chama. Enfaixamento em 
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fita(s) de Material não higroscópico com blindagem em fita(s) de poliéster metalizado e fio(s) de 
Continuidade. Classe de retardância CM. 

Deverão ser na cor cinza e fabricados segundo a NBR 10.501. 

13.2.2.2.9 RACK FECHADO 

Rack estrutural fechado, padrão 19 polegadas, com a quantidade de Us especificada no projeto) com 
base com pés niveladores, com organizador de cabos verticais com "finger". 

Deverá possuir porta com vidro cristal ou acrílico, com fecho e chave. 

As laterais e o fechamento traseiro deverão ser removíveis com fecho rápido. Deverá ter recebido pintura 
eletrostática preta texturizada ou cinza Ral-7035. 

Normas aplicáveis: 

TIA/EIA - 569 b - commercial building standard for telecommunications pathways and spaces 
TIA/EIA- 310 e - cabinets, racks, paneis, and associated equipment 

13.2.2.2.10 GUIA DE CABOS FECHADO DE ALTA DENSIDADE 

Acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão, de 
acordo com as condições indicadas para uso interno, pela EIA 569; 

Confeccionado em aço SAE 1020; 

Dimensões Mínimas: Altura 44 mm, Profundidade 75 mm, Largura: 482 mm; 

Deverá possuir tampa metálica removível, sem parafusos; 

Deverá suportar a passagem de até 48 cabos U/UTP CAT.6 ou 24 cabos CAT.6A; 

Espessura de chapa da estrutura mínima de 1,2mm; 

Com pintura em epóxi; 

Deve ser fornecido na cor preta. 

13.2.2.2.11 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 06F 

Fornecido completo para terminação de 06 fibras, porém com capacidade de até 48 fibras; 

Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19" 

Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação e emenda, e devem 
ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema); 

As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material termoplástico; 

Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos (facilitar manutenção/instalação e 
trabalhos posteriores sem retirá-los do rack); 

Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico; 

Os adaptadores ópticos devem ser suportados por uma placa padrão dispostos de 12 em 12 ou 
de 8 em 8. 

Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 2 por distribuidor óptico e 
em caso de fusão óptica); 

Deve possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiros; 

Fornecido com todos os itens que possibilitem sua aplicação com 06 fibras ópticas. 
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13.2.2.2.12 CORDÃO ÓPTICO 2F 

Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/1250m, tipo "tight", 
0M3 10G; 

O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 
45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; 

Fornecido nos comprimentos especificados no projeto; 

Utilizar padrão "zip-cord" de reunião das fibras para diâmetro de dois mm; 

As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de 
fábrica com conectores LC e polimento do tipo UPC; 

Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50 mm. 

13.2.2.2.13 CABO ÓPTICO INTERNO DE 06F 

Permitir aplicação em ambiente interno, com construção do tipo "tight", composto por fibras 
ópticas multimodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material 
polimérico colorido (900 Em), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte 
mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso 
interno e externo na cor preta; 

Apresentar Certificação UL (OFNR); 

Fornecido com 06 fibras ópticas; 

Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 Um; 

Apresentar atenuação máxima de 3,5 dB/km em 850Em e 1,5 dB/km em 13000m; 

Apresentar largura de banda 2000 MHz.km  em 8500m e 500 MHz.km  em 13100 rn (Laser EMB) 

Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100 mm durante a instalação; 

Possuir resistência à tração durante a instalação de 185kgf. 

13.2.2.2.14 BLOCO 110 IDC COM PAINEL PARA RACK 19"— 100 E 200 PARES — CATEG. 6 

Apresentar largura de 19, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D, com 4U's de 
altura para a versão de 200 pares e 2 U, para a versão de 100 pares; 

Possuir certificação UL ou ETL LISTED; 

Atender condutores de 22 a 26 AWG sólidos. 

Ser fornecido com etiqueta protegida por um anteparo plástica e que permita a identificação dos 
pares utilizados. 

Ser fornecido com os conectores 110IDC (connecting blocks) Cat.6. 

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-6.2 Categoria 6; 

Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL. 

13.2.2.2.15 BLOCOS 110 IDC DE 100 PARES CATEGORIA 6 

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-6-2.1 Categoria 

Possuir certificação UL ou ETL LISTED; 

O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam 
ao meio ambiente conforme a norma RoHS. 
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Apresentar corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL94 V-0); 

Atender a condutores de 22 a 26 AWG; 

Ser disponibilizado em blocos de conexão 110 IDC de 100 pares, suportes e etiquetas de 
identificação; 

Deve possuir espaço lateral que pode ser usado como guia de cabos; 

Os blocos 110 IDC devem possuir logotipo com o nome do fabricante; 

Ser fornecido com os conectores 110IDC (connecting blocks); 

O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação 130 9001 e ISO 14001. 

13.2.2.2.16 CORDÃO DE CONEXÃO RJ45 —110 IDC CATEGORIA 6 

O cabo utilizado deverá possuir certificação Anate' impressa na capa externa; 

Possuir a certificação UL ou ETL LISTED; 

Confeccionados em cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), composto por 
condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não 
propagante a chama, na cor azul, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6, de 1 par, em uma 
das extremidades ou conector 110 IDC, de 1 par com logotipo do fabricante impresso, de engate 
rápido para conexão em blocos 110; 

Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

Montados e testados em fábrica, apresentados em catálogos e/ou folders do fabricante dos 
mesmos; 

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 6; 

Possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 100 MHz; 

O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001. 

13.2.2.2.17 PATCH PANEL UTP - CATEGORIA 6 

Possuir Certificação UL ou ETL LISTED; 

Possuir Certificação UL ou ETL VERIFIED, 

O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam 
ao meio ambiente conforme a norma RoHS. 

Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 

Apresentar largura de 19", altura de 1 U ou 44,5mm e 24 portas; 

Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica 

Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação); 

Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não 
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação 
individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; 

Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração); 

Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC; 

Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) 
vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; 

Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6; 
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Compatível com as terminações T568A e T5688, segundo a norma ANSITTIA/E1A-568-13.2, sem 
a necessidade de trocas de etiqueta; 

O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001. 

13.2.2.3 CABO UTP - CATEGORIA 6 

O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 
45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; 

Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-8.2.1 Categoria 6, bem como certificado para 
flamabilidade CM (UL LISTED ou ETL) impressos na capa externa; 

Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH); 

O cabo deverá atender às diretivas ROHS e atender simultaneamente as classificações CM e 
LSZH quanto à flamabilidade e emissão de fumaça; 

Possuir certificação de canal CAT6 para 6 conexões emitido pelos laboratórios reconhecidos 
internacionalmente (UL e ETL). 

13.2.2.4 PATCH CORO -CATEGORIA 6 

O cabo utilizado deverá possuir certificação Anate!, conforme definido no Ato Anatel número 
45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; 

Deve atender as especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-8.2-1 Categoria 6; 

Deve possuir características elétricas e performance testada em frequências de até 250 MHz; 

Possuir certificações Listed pela UL ou ETL; 

Possuir certificações Verified pela UL ou ETL; 

Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte UL ou ETL; 

Deverão ser confeccionados e testados em fábrica; 

Deverá atender às diretivas ROHS. 

Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores; 

Cordão formado pelo cabo U/UTP (Unshielded Twisted Pair) flexível, terminado em ambos os 
lados com conector RJ-45 macho protegidos com capa termoplástica para evitar desconexão 
acidental. 

13.2.2.5 CONECTOR RJ-45 FÊMEA-CATEGORIA 6 

Possuir certificações Listed pela UL ou ETL; 

Possuir certificação de canal para 6 conexões emitido pelos laboratórios 
internacionalmente (UL e ETL); 

Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa; 

Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores: branco, bege, cinza, vermelho, azul, 
amarelo, marrom, laranja, verde e preto; 

O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam 
ao meio ambiente conforme a norma RoHS. 

CADERNO DE ENCARGOS 
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Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados, permitir inserção de 
condutores de 22 AWG a 26 AWG, deve garantir a presença de banho de níquel de 100um e 
banho de ouro de 50um nas vias de contato do RJ-45; 

Identificação do conector como categoria 6, gravado na parte frontal do conector; 

Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC. 

13.2.2.6 EXECUÇÃO 

As tubulações secundárias obedecerão aos processos construtivos descritos no item 13.1 deste capítulo. 
Os dutos somente poderão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando cuidadosamente as 
rebarbas deixadas nas operações de corte ou de abertura de novas roscas. 

As extremidades dos dutos, quer sejam internos ou externos, embutidos ou não, serão protegidas por 
buchas. 

A junção dos dutos será efetuada de modo a permitir e manter, permanentemente, o alinhamento e a 
estanqueidade. Antes da confecção de emendas, verifica-se os dutos e luvas estão limpos. 

No caso de dutos de PVC rígido, estes serão emendados através de luvas atarraxadas em ambas as 
extremidades a serem conectadas. Estas serão introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar a 
continuidade interna da instalação. 

Os dutos, sempre que possível, serão assentados em linha reta. Não poderão ser executadas curvas 
nos tubos rígidos, utilizando, quando necessário, curvas pré-fabricadas. As curvas serão 
de padrão comercial e escolhidas de acordo com o diâmetro do duto empregado. 

Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concreto armado serão colocados sobre os vergalhões da 
armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de 
nata de cimento durante a colocação de concreto nas formas. A instalação de tubulação embutida nas 
peças estruturais de concreto armado será efetuada de modo que os dutos não suportem esforços não 
previstos, conforme disposição da norma NBR-5410. 

Os comprimentos máximos admitidos para as tubulações serão os recomendados pelas normas. 

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagem, uma de cada lado 
das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderão 
ser utilizados, como por exemplo, a utilização de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para 
permitir o seu livre deslizamento. 

Os dutos aparentes serão instalados, sustentados por braçadeiras fixadas nas paredes, a cada 2 metros. 
Em todos os lances de tubulação aparentes ou não serão, passados arames-guia de aço galvanizado de 
1,65 mm de diâmetro, que ficarão dentro das tubulações, presos nas buchas de vedação, até a sua 
utilização para puxamento dos cabos. Estes arames correrão livremente 

Todas as caixas de passagem, de distribuição e DG deverão situar-se em recintos secos, abrigados e 
seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão ser localizadas nas 
áreas fechadas de escadas. 

A fixação dos dutos nas caixas será efetuada por meio de arruelas e buchas de proteção. Os 
dutos não poderão ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. 

Quando da instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão convenientemen 
fixadas na parede. 

As caixas subterrâneas obedecerão aos processos construtivos indicados nas normas descrita no item 
10.1. A entrada e saída dos dutos nas caixas de distribuição, passagem e distribuição geral, somente 
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poderão ser efetuadas nas extremidades superior e inferior das caixas. A entrada dos dutos nos 
cubículos do poço de elevação somente poderá ser efetuada no piso. 

As caixas de saída (de parede) para telefones de mesa e de parede serão instaladas nas alturas (em 
relação ao piso) recomendadas pela ANTATEL. 

Os dutos retangulares de piso somente serão cortados perpendiculares a seu eixo, retirando 
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas na operação de corte. Os dutos retangulares serão 
emendados utilizando junções niveladoras, de forma a garantir uma resistência mecânica equivalente à 
dos dutos sem emendas, uma vedação adequada para impedir a entrada de argamassa ou nata de 
concreto e, também, manter a continuidade e regularidade da superfície 
interna. 

Os dutos, quando interligados às caixas de distribuição, serão terminados nestas por meio de luvas de 
acabamento. Os dutos retangulares serão instalados de tal modo que as tampas a serem colocadas nos 
orifícios dos dutos não conectados às caixas de saída sejam niveladas com o piso. 

As caixas de derivação serão instaladas também de modo que sua parte superior seja nivelada 
com o piso. Os finais dos dutos retangulares do piso, como também as terminações das caixas de 
derivação não utilizadas, serão vedados com terminais de fechamento, de forma a impedir a 
entrada de argamassa ou nata de concreto. 

No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão permitidos lubrificantes orgânicos; poderão ser 
usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra. O serviço será efetuado manualmente, 
utilizando alça de guia e roldanas, com diâmetro pelo menos três vezes superior ao diâmetro do cabo ou 
grupo de cabos, ou pela amarração do cabo ou fio em pedaço de tubo. 

Os cabos e fios serão puxados, continua e lentamente, evitando esforços que possam danificá-los. 

As emendas em cabos e fios somente poderão ser efetuadas em caixas de passagem. E m nenhum 
caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos e fios serão executadas 

. quando estritamente necessário, onde o comprimento da ligação for superior ao lance máximo de 
acondicionamento fornecido pelo FABRICANTE.. 

13.2.2.7 CONTROLE 

O Controle será efetuado verificando-se a obediência às normas técnicas e instruções dos fabricantes. 

O recebimento das instalações será efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da 
comprovação da operação do sistema. 

A CONTRATADA terá a responsabilidade de providenciar junto à concessionária a aprovação e 
liberação dos serviços, de conformidade com os requisitos por ela exigidos. 

13.2.2.8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

13.2.2.9 MEDIÇÃO 

As instalações somente serão medidas, após serem devidamente testadas e aprovadas pela 
fiscalização. 

Em hipótese nenhuma, será medido em separado qualquer tipo de conexão. 

TUBULAÇÕES: O serviço será levantado e medido no projeto de instalação por metro linear de 
tubulação a ser instalada, incluindo conexões, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados. 
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FIAÇÃO E CABEAMENTO: O serviço será levantado no projeto de instalação por metro linear de fiação 
e/ou cabeamento, a ser instalado, com sobra estimada de 20 cm, em cada caixa de passagem, 
incluindo, mão-de-obra e procedimentos anteriormente citados. 

PEÇAS E ACESSÓRIOS: O serviço será levantado no projeto de instalação por unidade efetivamente 
instalada incluindo todos os materiais, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados, necessários 
à execução dos serviços. 

13.2.2.10 PAGAMENTO 

TUBULAÇÃO: O serviço será pago pelo preço unitário contratual, que contempla a tubulação a ser 
instalada, todas as conexões, buchas, arruelas, demais acessórios, mão-de-obra, encargos e os 
procedimentos anteriormente listados. 

FIAÇÃO E CABEAMENTO: O serviço será pago pelo preço unitário contratual, que contempla a fiação 
e/ou cabeamento, a ser instalado, o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, s e procedimentos 
anteriormente listados. 

PEÇAS E ACESSÓRIOS: O serviço será pago pelo preço unitário contratual, da unidade efetivamente 
instalada, que contempla todos os materiais, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados, 
necessários à execução dos serviços. 

13.3 INSTALAÇÕES DE MULTIMÍDIA (SONORIZAÇÃO) 

13.3.1 OBJETIVO 

objetivo é dotar o empreendimento de instalações de multimídia necessárias ao seu pleno 
funcionamento. 

13.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

13.3.2.1 GENERALIDADES 

Foram projetados sistemas completos para atender ao auditório e às salas de palestras (salas multiuso). 

Conforme orientação do cliente foram também considerados sistema de sonorização para o pavilhão de 
feiras, foyer, heti interno e externo, para o mirante e para o restaurante. 

No caso do auditório o sistema de sonorização foi controlado a partir da cabine de controle. Nas salas de 
multiuso os equipamentos de controle do som foram localizados em um dos cantos do ambiente. 

sistema de sonorização projetado foi alimentado eletricamente também pelo gerador de emergência, 
para que se possa garantir o funcionamento do sistema mesmo em falta de energia da concessionária. 

13.3.2.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MULTIMÍDIA 

13.3.2.2.1 AUDITÓRIO 

sistema de áudio a ser utilizado é de caixas acústicas do tipo Line Array (suspenso), distribuídas de 
forma a cobrir todo o espaço com dispersão para atender os eventos do tipo: treinamentos, palestras, 
shows, conferências; de fácil compreensão. 

A sonorização e feita com processamento digital para ajustes automáticos, tendo abertura e fechamento 
de microfones e o controle de todo o áudio via sistema de automação. 

SISTEMA DE VÍDEO 

CADERNO DE ENCARGOS 
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A projeção será feita por uma tela de 250" motorizadas no centro do palco para facilitar a apresentações 
e dar uma maior comodidade ao palestrante e ao público. 

As imagens a serem projetadas, virão de um projetor com uma alta qualidade de resolução e 
luminosidade para maior conforto visual dos espectadores. As imagens serão transmitidas por sinais de 
vídeos em formato digital padrão HDMI, por sua vez, processadas e roteadas por meio de matriz digital. 

SISTEMA DE CAPTURA DE VÍDEO 

A vídeo conferência tem uma transmissão fulIHD, entrada em HDMI, e composta por duas câmeras PTZ 
HD interligadas a um comutador de vídeo digital profissional. 

As câmeras serão instaladas no teto do auditório em pontos planejados que permite a captação de 
vários ângulos. Sendo comandadas por um joystick dentro da cabine técnica do auditório. 

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

Todos os equipamentos serão comandados por uma central de automação através de um painel 
touchscreen sem fio alocado na cabine técnica. 

Todos os comandos serão personalizados e as rotinas programadas para permitir que qualquer usuário 
possa operar a sala de forma simples sem necessidade de conhecimento técnico prévio. 

13.3.2.2.2 SALAS MULTIUSO 

SONORIZAÇÃO 

A sonorização e feita com processamento digital, possuirá ajustes automáticos, abertura e fechamento 
de microfones e o controle de todo o áudio via sistema de automação. 

Como estas salas possuem divisórias removíveis, o sistema de áudio foi previsto para operar com as 
três salas individualizadas (A, B eC ) ou nas configurações A+B, B+C ou A+B+C formando um único 
ambiente maior conforme a necessidade. 

SISTEMA DE VÍDEO 

Para projeção de imagens haverá em cada sala uma tela de 119" motorizada para facilitar as 
apresentações e promover maior conforto visual ao palestrante e ao público. 

As imagens serão transmitidas por sinais de vídeos em formato HDMI, por sua vez, processadas e 
roteadas por meio de matriz digital. 

Como estas salas possuem divisórias removíveis, o sistema de vídeo foi previsto para operar com as 
três salas individualizadas (A,BeC) ou nas configurações A+B, BC ou A+B+C formando um único 
ambiente maior conforme a necessidade. 

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

Todos os equipamentos serão comandados por uma central de automação através de um painel 
touchscreen sem fio principal e dois teclados de parede auxiliares. 

Todos os comandos serão personalizados e as rotinas programadas para permitir que qualquer usuário 
possa operar a sala de forma simples sem necessidade de conhecimento técnico prévio. 

13.3.2.2.3 SISTEMA DE CHAMADAS E AVISOS SONOROS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO SISTEMA 
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Nestes ambientes, toda a sonorização é feita com um sistema digital utilizada para aplicações de Paging 
(avisos e chamadas). 

processo do sistema combina distribuição, com ampla capacidade de controle. 

13.3.2.2.4 EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO 

Os serviços serão executadas conforme o projeto e especificações técnicas bem como instruções do 
fabricante. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

serviço será medido e pago aos preços unitários contratuais, contemplando o fornecimento e 
instalação dos equipamentos, acessórios, mão-de-obra e encargos, necessários à execução dos 
serviços de acordo com as prescrições construtivas de projeto. 

13.4 DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIOS 

13.4.1 OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo apresentar os parâmetros do sistema de detecção e alarme de incêndio 
que foram adotados no projeto do Centro de Convenções e Exposições de São João De? Rei, Minas 
Gerais. 

13.4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

13.4.2.1 GENERALIDADES 

objetivo foi prover a edificação de um projeto de detecção, elaborado segundo as normas técnicas 
pertinentes, com capacidade de detectar de forma precoce os sinistros de incêndio, bem como de emitir 
os alarmes para alerta aos usuários do empreendimento. 

O sistema de detecção e alarme de incêndios foi composto basicamente dos seguintes componentes. 

Central de detecção e alarme de incêndios. 

Detectores de fumaça. 

Detectores termovelocimétricos. 

Acionadores manuais de alarme. 

Avisadores sonoros e visuais. 

Foi projetado um sistema Classe A e a central de alarme deverá ser localizada na sala de controle e 
supervisão do empreendimento. 

Na execução dos serviços deverão ser consultadas as normas: 

NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio NBR 9441/1998 

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão - Procedimento 

NBR 6146 - Invólucros de equipamentos elétricos - Proteção - Especificação 

NBR 7007 - Aços para perfis laminados para uso estrutural - Especificação 

NBR 7195- Cor na segurança do trabalho - Procedimento 

NBR 11836 - Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio - Especificação 

IEC 335 - Safety of household and similar electrical appliances 
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13.4.2.2 MATERIAIS 

Os materiais utilizados para infraestrutura de tubulação e passagem deverão seguir as mesmas 
especificações técnicas adotadas para o projeto de instalações elétricas. 

Quanto aos equipamentos ativos do sistema, tais como central de alarme, avisadores sonoros, sensores 
de fumaça, etc. as especificações foram apresentadas no próprio projeto, juntamente com a simbologia. 

13.4.2.3 EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO 

Todos os equipamentos devem ser montados de maneira segura para servir de apoio mecânico, no caso 
de perda de equilíbrio do pessoal de instalação e manutenção em cima de escadas ou no caso de 
combate de incêndio com água. 

Os desenhos exigidos para aprovação do projeto devem mostrar os detalhes da fixação mecânica dos 
detectores e outros dispositivos e da interligação da fiação escolhida, e a força que a afixação mecânica, 
no caso de emergência, pode suportar sem soltar. 

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS 

Quanto ao aspecto construtivo, de acordo com a NBR 9441/1998 a central deve atender aos seguintes 
requisitos: 

a) Construção em estrutura rígida e grau de proteção de acordo com o local de instalação, atendendo à 
NBR 6146 e, quando metálico, também à NBR 7007; 

Construção adequada à manutenção sem remoção do local de instalação; 

Acesso aos instrumentos e controles, inclusive componentes e bornes de ligação, somente pela face 
frontal. Outros acessos adicionais podem ser previstos, quando o espaço de manutenção é garantido 
no lugar da instalação e o acesso é livre de obstáculos; 

Face frontal protegida contra operações acidentais ou dolosas, impedindo o acesso de pessoal não 
autorizado ao manuseio dos instrumentos e controles, permitindo, contudo, a leitura de todas as 
indicações visuais existentes nesta face. 

Deve possuir compartimento adequado para alojamento da bateria de acumuladores, quando esta for 
parte integrante da central; 

Deve possuir meios para identificação dos circuitos de detecção e indicação da respectiva área ou 
local afetado, que possibilite fácil entendimento para o pessoal de supervisão e de intervenção não 
familiarizado com a edificação; 

Deve ter dimensões compatíveis com a quantidade de circuitos de detecção, alarme e auxiliares, 
inclusive previsão de ampliação para a capacidade final do sistema projetado em pelo menos 10% 
ou 1 (uma) linha; 

Quando metálico o invólucro da central deve ter revestimento com fundo anticorrosivo antes da 
pintura final; 

Deve possuir borne adequado para aterramento; 

Todas as ligações entre a central e os demais componentes externos a ela devem ser executadas 
através de blocos conectores apropriados e devidamente identificadas (área, polaridade, corrente 
máxima, etc.); 

ACIONADOR MANUAL 
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Deve ser instalado em locais de maior probabilidade de trânsito de pessoas em caso de emergência, tais 
como: nas saídas de áreas de trabalho, lazer, em corredores, halls, saídas de emergência para o 
exterior, etc. 

Deve ser instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado na forma embutida ou de 
sobrepor. 

No caso de instalação de sobrepor, o ressalto do invólucro não pode exceder 40 mm em corredores com 
comprimentos menores de 1,2 m. 

Em corredores de até 1,8 m de comprimento não pode exceder 60 mm e, em áreas abertas, o ressalto 
pode chegar até 100 mm sem proteção de corrimão ou anteparos de proteção para as pessoas. 

No caso de instalação embutida, uma sinalização na parede ou no teto em uma altura máxima de 2,5 m 
deve ser prevista, com tamanho e cor similares aos de um acionador manual no fluxo normal de 
movimentação das pessoas. 

A distância máxima a ser percorrida, livre de obstáculos, por uma pessoa em qualquer ponto da área 
protegida até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 16 m e a distância entre os 
acionadores não deve ultrapassar 30 m. Na separação vertical, cada andar da edificação deve ter pelo 
menos 1 (um) acionador manual 

Devem ser instalados, em quantidades suficientes, nos locais que permitam sua visualização e/ou 
audição, em qualquer ponto do ambiente no qual estão instalados nas condições normais de trabalho 
deste ambiente. 

O lugar escolhido para a instalação do acionador manual, em caso de correrias, não pode dificultar a 
saída das pessoas ou provocar lesões corporais. 

A fixação do acionador manual deve ser resistente ao choque ocasional de pessoas ou transportes 
manuais e deve evitar sua retirada do ponto de fixação também em caso de vandalismo. 

AVISADORES SONOROS E VISUAIS 

Devem ser instalados, em quantidades suficientes, nos locais que permitam sua visualização e/ou 
audição, em qualquer ponto do ambiente no qual estão instalados nas condições normais de trabalho 
deste ambiente. 

A robustez mecânica e a resistência contra umidade e oxidação dos indicadores e avisadores, inclusive 
os pontos de ligação elétrica, devem corresponder as exigências para acionadores manuais e detectores 
automáticos. 

Avisadores controlados pela central devem ter indicações de funcionamento no próprio invólucro ou 
perto dele ou devem ser supervisionados pela central, quando exigido pelos órgãos competentes ou pelo 
usuário. 

Os indicadores utilizados para facilitar a busca do ponto de alarme podem ter a visibilidade reduzida a 5 
m e a intensidade sonora entre 40 dB e 60 dB, quando instalados em corredores com altura não superior 
a 3,5 m. 

O volume acústico do som dos avisadores não pode ser tal, que iniba a comunicação verbal. No caso de 
falta de intensidade de som em um ponto distante, deve ser aumentada a quantidade de equipamentos. 

Os avisadores não podem ser instalados em áreas de saída de emergência como corredores ou 
escadas, para aumentar o raio de ação do equipamento individual. 

O som e a frequência de repetição devem ser únicos na área e não podem ser semelhantes a outr (s
G P 
--) 

sinalizadores que não pertençam à segurança de incêndio. 

N.,S1Vt  
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DETECTORES 

Os detectores, quando montados em bases para facilitar suas retiradas no caso de manutenção, devem 
ser prov)dos de trava mecânica ou parafusos de fixação que impeçam sua retirada por pessoas não 
autorizadas, quando instalados em altura inferior a 2,5 m do piso acabado. 

A escolha do detector de fumaça deve ser feita de acordo com o material contido na área 
supervisionada, com sua sensibilidade comprovada nos ensaios de fogo real para o tipo de detector 
escolhido (ver NBR 11836). 

Na seleção e instalação de detectores de temperatura devem-se levar em consideração tanto a filosofia 
de concepção do detector, como os locais nos quais estes serão instalados, de forma a evitar operações 
indevidas ou falta de operação em casos necessários. 

Os detectores de temperatura devem estar localizados no teto, a menos de 0,15 m da parede lateral ou, 
em casos específicos, na parede lateral, a uma distância entre 0,15 me 0,30 m do teto. 

A locação do(s) detector(es) de temperatura deve ser executada de forma que, partindo-se do detector, 
qualquer ponto do teto não esteja a distância superior a 0,7 vez a raiz quadrada da 
área de ação deste detector (4,2 m). 

CIRCUITOS DE INTERLIGAÇÕES 

Os circuitos devem ser distribuídos de tal maneira que o circuito de detecção cubra, no máximo, duas 
áreas compartimentadas no mesmo andar de uma edificação. 

Não é permitida a passagem do circuito de detecção de uma área compartimentada por outra área com 
material combustível que, em caso de incêndio, possa inibir a detecção do incêndio. 

Um circuito de detecção pode alimentar no máximo 20 detectores automáticos ou uma combinação de 
20 dispositivos entre detectores automáticos e acionadores manuais. Isto corresponde a uma área 
máxima de 1600 m2 supervisionada por uma linha ou laço interligando detectores de fumaça. No caso 
em que uma falha possa eliminar mais que uma linha, laço ou circuito de supervisão, os elementos 
críticos devem ser duplicados ou triplicados sem interação entre eles. No caso de mau funcionamento, 
deve existir uma proteção adequada de tal forma que a falha não possa inibir o funcionamento de outros 
circuitos não diretamente afetados pela causa. 

A fiação e sua proteção para o sistema de detecção deve ser tal, que o alarme de um detector 
automático ou de um acionador manual possa ser identificado na central, antes que a fiação seja 
danificada pela ação do calor do incêndio. 

A fiação pode estar contida em condutos metálicos, plásticos ou pode ser aparente em forma de cabo 
blindado com resistência ao calor, de acordo com a área de instalação e o tempo necessário para 
suportar o calor do fogo. 

Quando instalados em condutos metálicos, os condutores devem ser de cobre, rígidos (ou flexíveis), ter 
isolação termoplástica ou de outros materiais isolantes resistentes ao fogo com uma tensão de prova 
mínima de 600 V e diâmetro mínimo de 0,60 mm por razões de resistência mecânica. 

Os condutores devem ser trançados em pares ou em quartetos e identificados por cores. Nos casos de 
cabos multipares onde a força mecânica é absorvida pela cobertura plástica, o diâmetro mínimo dos fios 

0 deve ser 0,5 mm e rígido, quando o cabo começa e termina em caixas de distribuição com terminai c, 
apropriados para este tipo de fio. 

P € 

. C) I 35(i 
Toda caixa de passagem, incluindo tampas dos conduletes, pertencente ao sistema de detecção Oot  
alarme de incêndio deve ser identificada adequadamente pela corou com inscrição apropriada na cor 
exigida. 
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Todos os circui os devem ser devidamente identificados na central e em todas as caixas de distribuição 
com bornes de igação: tipo e número do circuito, polaridade, de onde vêm e para onde vão. 

13.4.2.4 CONTROLE 

Para efeito de entrega e aceitação dos sistemas de detecção e alarme de incêndio devem ser efetuados 
ensaios para verificação das condições de funcionamento de todos os equipamentos e atendimento às 
exigências da NBR 9441. 

Os ensaios devem ser executados pelo fabricante/fornecedor do sistema, que para tanto deve dispor de 
todos os equipamentos, instrumentos, pessoal técnico capacitado e demais meios necessários. 

13.4.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

13.4.2.5.1 MEDIÇÃO 

A instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio somente serão medidas, após serem 
devidamente testadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os eletrodutos serão levantados e medidos no projeto de instalação por metro linear de ser instalado, 
incluindo mão-de-obra e procedimentos executivos. 

cabo do sistema será levantado no projeto de instalação por metro linear de cabeamento a ser 
instalado, com sobra estimada de 20 cm, em cada caixa de passagem, incluindo, mão-de-obra e 
procedimentos anteriormente citados. 

Os equipamentos, peças e acessórios serão medidos por unidade efetivamente instalada incluindo todos 
os materiais, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados, necessários à execução dos 
serviços. 

13.4.2.5.2 PAGAMENTO 

serviço será pago conforme medição acima, pelo preço unitário contratual, que contempla todos os 
materiais, mão-de-obra e procedimentos anteriormente listados, necessários à execução dos serviços. 

14. GRUPO 14 - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

14.1. OBJETIVO 

Este item do caderno de encargos da CODEMIG recomendar critérios específicos de execução dos 
serviços de instalação de ar condicionado e ventilação mecânica no Centro de Convenções e 
Exposição de São João Del Rey — MG 

P 
14.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 	

• 11(/ 
14.2.1. GENERALIDADES 	 Rz-nEatf" 

sistema de ventilação mecânica por insuflamento será projetado para atender: pavilhão, foyer, hall 
principal interno e mirante. 

O sistema de exaustão mecânica será projetado para atender: cozinhas e anexos, vestiários, sanitários, 
copas e restaurantes. 

sistema de exaustão mecânica previsto para a cozinha do restaurante será dimensionado com base 
nos elementos de cocção indicados no layout. 

Deverão ser fornecidos e instalados todos os equipamentos especificados necessários ao perfeito 
funcionamento dos Sistemas de Condicionamento de Ar e de Ventilação Mecânica. 
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O fornecimento e a instalação dos equipamentos deverão obedecer ao Projeto, à Especificação 
Técnica, Normas Brasileiras e internacionais aplicáveis e instruções da FISCALIZAÇÃO. 

14.2.2. MATERIAL 

Todos os equipamentos deverão ser novos e fornecidos completos e testados, prontos para serem 
instalados e com as cargas (água, refrigerante, óleo, etc.) necessárias para a plena operação. 

Os equipamentos deverão ser fornecidos com placas de identificação. As placas deverão ser fabricadas 
em aço inoxidável e estarem fixadas em local visível e de fácil acesso. Deverão constar, no mínimo, as 
seguintes informações. 

Todos os materiais e equipamentos fornecidos e instalados deverão estar de acordo com os 
regulamentos locais de proteção contra incêndio, devendo, também, serem obtidas todas as licenças 
aplicáveis que se fizerem necessárias. 

Todos os materiais deverão ser do tipo "não combustíveis" ou "auto-extinguível", sendo dada 
preferência sempre ao primeiro. 

Todos os equipamentos deverão ser de operação silenciosa, sem vibração ou ruídos anormais em 
quaisquer condições de carga e devem ter a eficiência de acordo com a ASHRAE Standard 90.1 —2007 
- Energy Standard for Buildings Except Low Rise Residential Buildings. 

Todos os equipamentos de ar condicionado deverão ser fornecidos com dispositivos de controle 
automáticos para mantê-los em operação segura, mesmo nas condições externas de temperatura 
abaixo do recomendado pelos fabricantes. 

Os equipamentos de ar condicionado com condensação a ar deverão ser selecionados para operar a 
capacidade plena com a temperatura externa de 35°C (para as cidades com temperatura de bulbo seco 
de projeto < 35°C) e 40°C para as demais (TBS W5°C). 

Os filtros deverão ser especificados conforme recomendações necessidades operacionais dos 
ambientes. As classes estão estabelecidas na EN-779. 

Para alimentação elétrica das unidades evaporadoras e condensadoras serão disponibilizados pela 
CONTRATANTE pontos de força, com as características indicadas nos desenhos, protegidos por 
disjuntores. 

Para comando e proteção dos motores dos ventiladores serão fornecidos quadros elétricos com todos 
os dispositivos de força, comando e proteção, incluindo chaves seletoras desligado/manual/automático 
e borneiras de entrada e saída preparadas para receber os comandos e disponibilizar o estado 
operacional dos equipamentos (preparado para automação predial). 
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Para alimentação dos equipamentos da Central de Água Gelada, deverá ser fornecido um quadro geral Cbegte 
com disjuntores de proteção para a unidade resfriadora de água e dispositivos de proteção e comando 
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para as bombas de água. 

O dimensionamento elétrico dos componentes do quadro será de responsabilidade da CONTRATADA 
sendo a potência dos motores confirmada pela mesma de acordo com os equipamentos efetivamente 
fornecidos. 

Caberá ao instalador o fornecimento de todas as bases de aço, suportes, molas, isoladores e 
ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos, tubulações, dutos, etc. O instalador deverá 
apresentar os desenhos destes elementos para prévia aprovação pela fiscalização, antes do início dos 
serviços de fabricação dos mesmos. 

No caso de equipamentos com tensão de alimentação diferente da tensão do prédio, serão fornecidos 
transformadores. 

14.2.3. INSTALAÇÃO 

Deverão ser fornecidos e instalados pelo instalador, a quantidade dos materiais, equipamentos e 
acessórios indicada nos desenhos e no Memorial Descritivo, de forma que seja provido um sistema 
completo, em perfeitas condições operacionais, e ainda: 

Execução das redes de dutos com todos os acessórios necessários a perfeita distribuição e 
captação de ar nos ambientes. 

Execução das redes hidráulicas de água gelada entre todos os equipamentos envolvidos. 

Execução das redes de refrigerante para interligação entre as unidades evaporadoras e 
condensadoras dos condicionadores de ar, seguindo o dimensionamento e recomendações do 
fabricante. 

Execução das redes de drenagem de condensado de todos os condicionadores de ar até os 
ralos e pontos de drenos a serem fornecidos. 

Fornecimento e instalação dos Quadros Elétricos para alimentação, comando e proteção dos 
equipamentos envolvidos. 

Instalação e fornecimento de elementos sensores e atuadores em dutos e tubulações. 

Fornecimento do sistema de controle e supervisão centralizado de todos os sistemas VRF. 

Execução das interligações elétricas de força e comando de todos os componentes envolvidos a 
partir dos pontos de força fornecidos. 

Não será admitida mudança de localização das unidades resfriadoras e condensadoras em relação ao 
projeto a não ser que previamente autorizada pela CODEMIG. 

Todos os conjuntos deverão ser protegidos contra a ação corrosiva dos agentes químicos presentes, 
bem como das intempéries e dos raios ultravioleta. Quaisquer equipamentos e/ou materiais que 
venham a serem instalados ao tempo deverão ser preparados e especificamente fabricados para este 
tipo de aplicação. 

Nas áreas em que a tubulação e/ ou dutos atravessarem paredes externas ou telhados, deverá ser 
realizada uma cuidadosa impermeabilização da área à volta dos mesmos, de modo a não permitir 
infiltração de água. 

O instalador deverá prover protetores para as partes rotativas expostas de todos os equipamentos 
(polias, correias, etc.) de modo a impedir acidentes. Os protetores deverão ser executados com tel 
de modo a não impedir a visualização de seus componentes. 

Todos os equipamentos que requisitam manutenção periódica devem ser providos de portas de ace 
e visita para todos os elementos localizados no entre forro. Os equipamentos deverão possui 
portas/janelas para acesso de manutenção de fácil manuseio. 

VI  
O 
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Os restaurantes voltados para os pavilhões possuirão sistemas de exaustão mecânica compostos por 
ventiladores centrífugos instalados em patamar técnico, ocupando parcialmente a laje sobre o 
restaurante e administração. 

Serão eZecutadas todas as interligações elétricas de força e comando a partir dos quadros elétricos até 
seus respectivos equipamentos e demais elementos de campo. 

Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes deverão ser 
considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas quantidades 
necessárias para que seja provido um sistema completo, em perfeitas condições operacionais sem que 
isso gere ônus para a o cliente. 

Sempre que a palavra "forneça" é utilizada, ela deve significar fornecer e instalar equipamentos 
completos e em perfeitas condições, prontos para uso, salvo orientação contrária. 

Pequenos detalhes ou equipamentos que não são usualmente especificados ou mostrados em 
desenhos, mas que são necessários para que a instalação trabalhe e opere de maneira satisfatória, 
deverão ser incluídos no fornecimento e instalados como se tivessem sido citados, fazendo parte, 
portanto, do contrato de instalação. 

instalador deverá fornecer todos os equipamentos, materiais, mão de obra, ferramental, serviços 
complementares, etc., relativos a todos os sistemas das instalações, completos com todos os seus 
acessórios e complementos. 

Deverão ser realizados todos os testes de campo que se fizerem necessários, bem como as 
regulagens, balanceamentos, ajustes etc., para todos os componentes das instalações. 

14.2.4. CÓDIGOS, NORMAS, LICENÇAS E IMPOSTOS 

Ficará ao encargo do instalador, providenciar todas as licenças necessárias, bem como, o pagamento 
de todos os impostos e taxas cobradas pelo governo, inclusive impostos incidentes sobre os materiais, 
mão de obra e licença para execução do seu próprio trabalho. 

A aprovação do projeto do sistema junto aos órgãos governamentais pertinentes, também será 
providência a ser tomada pelo instalador, de modo que, do ponto de vista legal, o sistema deve, 
também, estar em condição de operação ao encerramento dos trabalhos. 

Os documentos legais e de aprovação deverão ser fornecidos à contratante e serão considerados como 
parte dos elementos necessários à aceitação e pagamento dos serviços executados. 

14.2.5. LEVANTAMENTO EM CAMPO 

instalador deverá executar todo levantamento de medidas no local da obra, tomando-se como 
referência pontos chaves da estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, etc. 

As medidas obtidas neste levantamento deverão ser comparadas aos desenhos do projeto. Caso o 
instalador venha a detectar medidas e/ou cotas incompatíveis com o projeto, ou ainda que venham a 
inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, deverá comunicar ao contratante, por escrito, 
antes de prosseguir o trabalho. Caso haja necessidade de mudanças ou correções, estas deverão ser 
executadas, sem nenhum ônus para o contratante. 

instalador também deverá verificar a interferência com outros sistemas existentes no prédio, a fim 
fazer a compatibilização do sistema proposto com os outros já executados ou futuros. Interferência 
pequenas proporções (tais como desvios de dutos e tubulações, calhas elétricas, iluminação) dev, 
ser executadas sem qualquer ónus para a contratante. 

Após o término da obra, o instalador deverá fornecer os desenhos do que foi efetivamente executado 
(desenhos "As-Built"), contendo todas as alterações que foram realizadas. 
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14.2.6. PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E MATERIAIS 

instalador deverá armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira cuidadosa, em 
local definido pelo contratante ou seu representante, durante a execução da obra. 

instalador será responsável pelos equipamentos, componentes e materiais, até a aceitação final da 
obra, devendo, portanto, proteger os mesmos contra quaisquer danos. O instalador deverá proteger, 
também, os equipamentos e materiais de terceiros, que já estejam instalados nos locais onde ele for 
executar os seus serviços; ficando responsável por quaisquer danos que venham ocorrer, devido ao seu 
trabalho. 

14.2.7. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Quaisquer materiais ou equipamentos a serem fornecidos e instalados deverão estar em conformidade 
com as regulamentações locais de proteção contra incêndio. Preferencialmente os materiais deverão ser 
"não combustíveis", e em caso de impossibilidade deverão ser do tipo "auto-extinguível". 

É importante a observação deste item principalmente na seleção de materiais para isolamento térmico e 
compostos que possuam resinas plásticas. Na existência do material dentro das especificações acima 
citadas, não serão aceitos materiais combustíveis. 

14.2.8. ENVOLVIMENTO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DA OBRA 

instalador deverá cooperar com as demais partes envolvidas na obra, devendo fornecer, sempre que 
solicitado pela contratante quaisquer informações para permitir e auxiliar o trabalho das outras 
empresas, ajudando também na solução de interferências e compatibilizações entre as diversas 
instalações. 

instalador não deve instalar seus equipamentos sem a necessária coordenação com serviços de 
outras empreiteiras, pois se ele assim proceder e isto vier a causar interferências sem possibilidade de 
solução, ele deverá realizar as modificações necessárias, de modo a viabilizar a execução das demais 
instalações, sem que isto venha a onerar a contratante. 

14.2.9. BASES E SUPORTES 

Para equipamentos rotativos ou alternativos (bombas, compressores, ventiladores etc.) ou qualquer 
outro equipamento que venha a necessitar de base composta de bloco de inércia em concreto e aço, as 
mesmas deverão ser fabricadas e instaladas pelo instalador. A suportação e fixação de todos 
equipamentos e materiais deverão ser realizados em elementos estruturais. 

Os suportes de tubulações e dutos devem ser executados de forma a permitir sua flexibilidade e o 
deslocamento axial. O instalador deverá efetuar a substituição de todo suporte que for consid 	o 
inadequado pela fiscalização, sem ônus para a contratante. 

14.2.10. ACESSO PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM 

Qualquer equipamento que demande manutenção deverá ser instalado pelo instalador em 
acessíveis. 

Os equipamentos a serem fornecidos deverão apresentar portas de acesso para manutenção, as quais 
deverão ser de fácil manuseio. Os desenhos do projeto executivo, a ser elaborado pelo instalador, 
deverão conter indicações de quaisquer portas e/ou painéis de inspeção que sejam necessárias em 
áreas a serem construídas, tais como forro ou paredes. Estas portas ou aberturas deverão ser 
executados pelo construtor, o qual receberá do instalador desenhos com as informações necessárias 
(localização e dimensões). 
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14.2.11. PINTURA E ACABAMENTO 

Toda tubulação de água gelada, fabricada em aço preto, deverá ser inicialmente raspada com escova 
de aço e posteriormente pintada com uma demão de "primer epoxy. 

Toda tubulação de água de condensação, fabricada em aço preto, deverá ser inicialmente raspada com 
escova de aço e posteriormente pintada com uma demão de "primer epoxy" e duas demãos de tinta de 
acabamento. 

Toda tubulação de água gelada / condensação, fabricada em aço galvanizado, deverá ser inicialmente 
desengraxada (com aplicação de "aguarás") e, no caso especifico de tubulação 0e água de 
condensação, deverá receber camada com uma demão de "super-galvite" e duas demãos de tinta de 
acabamento. 

Todos os suportes, tubulações não isoladas, e ferragens serão pintadas com uma demão de primer e 
duas de acabamento nas cores normalizadas conforme o fluido transportado. 

14.2.12. SISTEMA DE BALANCEAMENTO 

As válvulas do sistema de balanceamento serão instaladas nas interligações hidráulicas de unidades 
resfriadoras, bombas e condicionadores de ar, conforme indicado nos desenhos de detalhes típicos de 
interligação e nos fluxogramas hidráulicos. 

14.2.13. INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS 

As interligações elétricas deverão atender ao descrito no GRUPO 13 — Instalações Elétricas, 
telefônicas, Eletrônicas e SPDA e ao indicado no Projeto de Ar Condicionado e às Especificações 
Técnicas. 

14.2.14. COIFAS 

Serão construídas em chapa de aço inoxidável com espessura mínima de 0,94 mm. 

As coifas cobrirão os equipamentos que liberam gordura e/ou calor com uma folga de 15 cm (exceto os 
lados adjacentes a paredes). As medidas das coifas serão confirmadas antes da fabricação sendo 
verificado em campo as medidas reais dos equipamentos. 

A altura do piso à borda inferior da coifa será entre 180 cm a 215 cm. 

A distância vertical do fogão (ou elemento de cocção) à borda inferior das calhas dos filtros de gordura 
não será inferior a 75 cm e no caso de coifas sobre braseiros não inferior a 120 cm. 

14.3. CONTROLE 

14.3.1. INSPEÇÕES 

Após a conclusão da rede hidráulica, e ainda sem pintura ou isolamento será efetuada uma inspeção 
onde serão observados os acabamentos das soldas, apoios e suportes, bem como o posicionamento 
dos acessórios. As tubulações embutidas ou enterradas possuirão suas emendas expostas. 

Serão efetuadas as seguintes inspeções: 

Alinhamento das tubulações 

Fixação das tubulações (suportes e guias) 

Vedação das soldas e flanges 

Posicionamentos dos registros, filtros, válvulas, chaves de fluxo de água e demais acessórios. 
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14.3.2. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO 

Os testes e comissionamentos deverão ser realizados por empresa independente da instaladora. A 
contratação é escopo da CONTRATADA, mediante aprovação do currículo e qualificação da mesma 
pela CODEMIG. 

Os testes serão notificados com antecedência para que possam ser testemunhados pela Fiscalização. 

A empresa independente deve comprovar com certificados de acervos técnicos (CAT'S) e ART's de 
serviços à no mínimo 03 instalações similares do mesmo porte ou maior. Fica a critério da contratante a 
análise e aprovação dessa documentação. 

A CONTRATADA deve fazer testes, ajustes e balanceamento do sistema, para assegurar as condições 
do projeto (vazões de fluxo de ar, temperaturas e pressões internas, níveis de ruído das salas e dos 
equipamentos, etc.). Os testes deverão ser executados e os resultados deverão ser indicados em 
relatório de desempenho. 

Os procedimentos de balanceamento e dos testes devem ser previamente submetidos à 
CONTRATANTE para aprovação e a execução será testemunhada de acordo com a orientação da 
contratante. Todas as redes de dutos devem ser testadas para vazamentos, de acordo com padrões 
reconhecidos, tais como a diretriz DW 143-classe A. Os ramais a serem testados serão definidos pela 
CONTRATANTE antes da execução dos testes. Se grandes taxas de vazamentos forem descobertas 
no primeiro teste, todas as correções devem ser feitas para alcançar a estanqueidade requerida e a 
contratante pode estender a amostra a ser testada, para demonstrar a integridade do sistema. 

A medição das vazões de ar e outros procedimentos de comissionamento deverão ser feitos de acordo 
com padrões reconhecidos tais como Air Balancing Council; NEBB (National Environmental Balancing 
Bureau): "Procedural Standards; for Testing Adjusting and Balancing of Environmental Systems"; 
SMACNA : "HVAC Systems — Testing, Adjusting and Balancing" Manual; CIBSE : Commissioning Code 
Series A Section A.2.7. 

Todos os dampers de regulagem deverão ser fixos na posição de ajuste e esta posição deverá ser 
marcada no dispositivo de ajustes. 

A medição e os instrumentos devem cumprir com os requerimentos do Manual de Fundamentos 
(Fundamentais Handbook), Capítulo 13 da ASHRAE. Todos os instrumentos a serem utilizados deverão 
ser calibrados antes do uso, e tais resultados deverão ser indicados nos relatórios específicos 
submetidos para a aprovação da contratante. 

Basicamente serão realizados, no mínimo, os seguintes testes: 

Teste de atuação de todos os componentes elétricos de comando e operação das unidades e 
demais equipamentos; 

Teste de atuação dos dispositivos de segurança, controle, alarme e proteção das unidades e dos 
demais equipamentos; 

Verificação dos níveis de ruído; 

Medição das amperagens, tensões e rotações de todos os motores elétricos; 

Medição das temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido do ar na entrada e saída dos 
evaporadores; 

Medição das rotações em todos os ventiladores; 

Funcionamento mecânico dos equipamentos; 

Verificação da temperatura, umidade relativa e sobrepressão nos ambientes; 

Verificação da regulagem dos "dampers" de exfiltração e dos de bloqueio; 
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Medição das condições psicrométricas e das vazões de ar exterior, de retorno, de insuflamento; 

Medições de vazão de ar nos ramais principais e secundários das redes de dutos; 

Medições de vazão de água de resfriamento e de água gelada nos equipamentos; 

Medições das temperaturas de água de resfriamento e de água gelada nos equipamentos; 

Funcionamento dos acessórios; 

Inspeção de qualidade da proteção anticorrosiva, da construção física e do acabamento de cada 
componente das instalações. 

Os resultados de todos os testes deverão ser enviados à CONTRATANTE, através de um relatório, no 
prazo máximo de cinco dias após realizados. 

A substituição, revisão e acréscimo de quaisquer elementos nos sistemas para tornar a instalação 
balanceada, deverão ser efetuados sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE. 

Após a aceitação dos testes, a CONTRATADA deverá efetuar a troca dos filtros de ar. 

14.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O serviço será medido e pago, aos preços unitários contratuais, contemplando mão-de-obra e encargos, 
fornecimento e instalação das peças, acessórios, conexões necessárias, de acordo com as prescrições 
construtivas referenciadas no projeto. 

Os serviços de apoio necessários serão medidos e pagos nos itens pertinentes não estando aqui 
incluídos. São eles: 

Execução de salas de máquinas para os equipamentos com piso impermeável, ralo sifonado, 
ponto de água, iluminação e tomada de serviço. 

• 	Abertura e recomposição de furos nas paredes, lajes e forro para passagem de dutos, 
tubulações, instalação de grelhas, difusores e venezianas. 

Fornecimento dos pontos de força indicados. 

Execução de bases para os equipamentos. 

Fornecimento de pontos de drenagem de condensado junto aos condicionadores de ar. 

15. GRUPO 15— MARCENARIA E SERRALHERIA 

15.1 MARCENARIA 

15.1.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar as diretrizes básicas 
para os serviços relacionados à marcenaria, em especial às esquadrias. 

15.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

15.1.2.1 GENERALIDADES 

Dever-se-á, obrigatoriamente, cumprir as seguintes normas: 

NBR-8037 - Porta de madeira de edificação; 

NBR-8052 - Porta de madeira de edificação — Dimensões; 

NBR-8543 - Porta de madeira de edificação — Verificação das dimensões e formato da folha; 

NBR-8542 - Desempenho de porta de madeira de edificação; 
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NBR-8054 - Porta de madeira de edificação - Verificação do comportamento da folha submetida 
a manobras anormais; 

NBR-8051 - Porta de madeira de edificação - Verificação da resistência a impactos da folha; 

NBR-8544 - Porta de madeira de edificação - Verificação do comportamento da folha sob ação 
da água e sob ação do calor; 

NBR- 7178 - Dobradiças de abas — Especificação e desempenho; 

NBR-12930 - Fechadura de embutir — Padrão médio; 

NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências 

15.1.2.2 MATERIAIS 

As portas de MADEIRA serão dos seguintes tipos conforme o Projeto de Arquitetura. 

Porta de abrir em madeira, revestida em laminado melamínico texturizado, Branco, 60x250cm 

Porta de abrir em madeira, revestida em laminado melamínico texturizado, Branco, 80x250cm 

Porta de abrir em madeira, revestida em laminado melaminico texturizado, Branco, 60x290cm 

Porta dupla de abrir em madeira, revestida em laminado melamínico texturizado, Branco, 
150x250cm 

Porta de abrir em madeira, com núcleo isolante, revestida em laminado melaminico texturizado, 
Branco, 90x250cm 

Porta de abrir em madeira, com barra de apoio para PNE em aço inoxidável cromado 0,40m, 
revestida em laminado melaminico texturizado cor branco 80x250cm. 

Porta de abrir em madeira, com barra antipânico simples, revestida em laminado melaminico 
texturizado, Branco, 80x250cm 

Porta dupla de abrir em madeira, com núcleo isolante, com barra antipânico simples, revestida 
em laminado melaminico texturizado, Branco, 200x250cm 

Porta de abrir em madeira, requadro interior em veneziana, revestida em laminado melaminico 
texturizado, branco, 70x250cm. 

Porta de abrir em madeira, com visor retangular, revestida em laminado melamínico texturizado, 
branco, 80x250cm. 

Porta de abrir em madeira, com visor circular, revestida em laminado melaminico texturizado, 
branco, 80x250cm. 

Porta de abrir em madeira, com visor circular, revestida em laminado melaminico texturizado, 
branco, 90x250cm. 

Porta de vai e vem em madeira, com visor circular, revestida em laminado melamínico 
texturizado, branco, 70x250cm. 

Porta de vai e vem em madeira, com visor circular, revestida em laminado melaminico 
texturizado, branco, 95x250cm. 

Porta dupla vai e vem em madeira, com visor circular, revestida em laminado melaminico 
texturizado, branco, 170x250cm. 

o 
Porta tipo camarão revestida em laminado melaminico texturizado, cor branco, 100x250cm. 

Porta de abrir em madeira, revestida em laminado melaminico texturizado, cor bran 00  
dimensões 82x290cm. 

Porta dupla de abrir em madeira, revestida em laminado melaminico texturizado, cor branco, 
dimensões 154x250cm. 
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Porta dupla de abrir em madeira, com núcleo isolante, com barra antipânico simples, revestida 
em laminado melam inico texturizado, cor branco, dimensões 204x250cm. 

Toda a madeira a ser utilizada nos serviços de marcenaria, maciça ou compensada, deverá ser de 
primeira qualidade, com bitolas e esquadros perfeitos, absolutamente desempenada, convenientemente 
imunizada contra o ataque de fungos, cupins, etc., e seca em estufa (grau de umidade não superior a 
15%, quando se tratar de madeira maciça). Caberá à CONTRATADA comprovar o nível de umidade da 
madeira;. efetuado no canteiro de obra, através da medição com aparelhagem especial denominada de 
umidímetro, na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Não será permitida a utilização de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer sua 
durabilidade, resistência, aspecto, tal como: nós, rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou 
outros tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descolorações. 
A madeira será seca, natural ou artificialmente, e, deverá ser imunizada com produto aprovado 
previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

As ferragens para esquadria de madeira deverão ser de primeira qualidade, com funcionamento preciso, 
acabamento esmerado, características gerais integralmente de acordo com as presentes especificações 
ou com as especificações do projeto executivo. 

A fechadura deverá atender ás especificações do projeto de arquitetura e em especial à NBR-
12930 - "Fechadura de embutir — Padrão médio". 

As estruturas internas das folhas (miolo) deverão ser sempre em madeira, atendendo ao disposto na 
NBR-8542 e nunca de papelão ou similar. Atenção especial deve ser dada à colagem dos laminados que 
formam as faces da folha. A qualidade desta colagem pode ser verificada pelo ensaio previsto na NBR-
8544. 

Serão recusadas sumariamente, as unidades que apresentarem deslocamento, rachaduras, lascas, 
empenamento, falta de uniformidade de bitolas e outros defeitos que comprometam a sua resistência 
durabilidade e aparência. 

15.1.2.3 EXECUÇÃO 

As esquadrias serão fabricadas e assentadas de acordo com os respectivos desenhos executivos do 
Projeto Arquitetônico, obedecendo basicamente às disposições contidas em especificações. 

As esquadrias de madeira deverão ser executados rigorosamente de acordo com as determinações do 
projeto executivo e seus respectivos detalhes no que diz respeito ao dimensionamento, funcionamento, 
localização e instalação. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá à CONTRATADA apresentar uma amostra da 
peça tipo para ser submetida à aprovação da equipe técnica da CODEMIG, antes da execução dos 
serviços. 

Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente inevitável, deverá 
contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, que consultará o setor competente, responsável 
pelo projeto arquitetõnico. 

Todos os serviços de marcenaria deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 
especializada e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem peças rigorosamente 
em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligações sólidas e indeformáveis. 	 P 

c O assentamento das esquadrias será cuidadosamente feito com as ferragens especificadas. 	 3  
ON' A localização das ferragens nas esquadrias será feita com precisão, de modo a evitar 

desencontros de nível e de posição. 

CADERNO DE ENCARGOS 
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As maçanetas das portas e as fechaduras, salvo indicação especial, serão colocadas a 1,05 m do piso 
acabado. 

As ferragens, especialmente as dobradiças, serão convenientemente resistentes aos esforços a que 
serão submetidas. 

As esquadrias só poderão ser assentadas após a aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, das amostras 
apresentadas pela CONTRATADA. 

A fixação dos batentes poderá ser feita por meio de tacos "chumbados" na alvenaria durante a elevação 
ou por pregos 22 x 48 em espaçamento máximo de 0,70 m. No primeiro caso, os tacos serão de madeira 
seca, devidamente ranhurada e imunizada, com espessura mínima de 5 cm. No segundo caso, serão 
utilizados pregos fixados aos batentes em grupos de 3, pregados não perpendicularmente, de forma e se 
constituírem em eficazes chumbadores no bulbo de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aplicada à 
alvenaria, devidamente molhada nos pontos de fixação. 

Os batentes deverão ser travados com sarrafos adequados, um colocado horizontalmente na sua 
extremidade inferior e mais dois em meia esquadria nos dois cantos superiores, até estarem 
definitivamente fixados na alvenaria. 

Os batentes receberão, ainda, pintura indicada no Projeto de Arquitetura. 

Na instalação e fixação das ferragens, os rebaixos, desbastes e furações, deverão apresentar 
dimensões exatas, não sendo permitidas instalações forçadas, ou instalações com folgas excessivas, 
que exijam correções posteriores com massa, lascas de madeira ou outros artifícios. 

Todos os parafusos de fixação deverão ser de latão amarelo, com acabamento idêntico aos das 
ferragens onde forem aplicados, e com dimensões compatíveis com os esforços previstos sobre a peça 
fixada. 

Quando indicado, as esquadrias levarão, como arremate, guarnições em madeira apropriada e macia, 
para receber pregos sem cabeça. As guarnições, quando especificadas, serão colocadas em ambas as 
faces das esquadrias. 

15.1.2.4 CONTROLE 

Antes de seu assentamento, as esquadrias de madeira deverão ser rigorosa e oportunamente, 
inspecionadas quanto à sua qualidade intrínseca (matérias-primas empregadas, esquadrejamento, 
adequado teor de umidade, acabamento das aduelas, inexistência de nós, empenamentos, cupins, 
brocas e/ou fungos, etc.) e correspondência com as exigências de projeto no que diz respeito, 
particularmente, às suas dimensões, à sua posição (ou localização) relativa na obra, ao sentido de 
abertura e à adequada condição de uso por parte dos futuros usuários da edificação. 

As dimensões (inclusive a espessura) das folhas, dos marcos e alizares deverão ser sistematicamente 
aferidas. 

Os marcos deverão ser assentados de forma a respeitar rigorosamente o alinhamento das paredes em 
que estejam inseridos e perfeitamente nivelados e aprumados. 

A colocação das portas somente poderá ser efetuada após a execução do piso final dos cômodos 
adjacentes. Nos casos das portas situadas em áreas úmidas (banheiros, cozinhas, etc.) deverá ser 
fiscalizada com rigor sua colocação, atentando para que, tanto as portas quanto os marcos (ou batentes) 
e respectivos alizares não fiquem em contato direto com o piso lavável. 

Todas as ferragens de portas e janelas deverão ser rigorosamente verificadas quanto as especif 
de projeto, à forma de colocação e à condição de funcionamento. Em todos os casospertin 0,9S, 
deverão ser convenientemente protegidas durante a execução dos serviços de pintura da edificação. 1/4dt Jak 
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15.1.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será realizada por unidade (un) a ser instalada, separando-se o quantitativo de acordo com 
as dimensões e tipo das portas. 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, contemplando o fornecimento e instalação dos marcos, 
folhas, alizares, ferragens, dobradiças e todos os materiais e ferramentas necessários à execução do 
serviço. 

15.2 SERRALHARIA 

15.2.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar as diretrizes básicas 
para a execução dos serviços relativos à serralheria em aluminio anodizado e aço. 

15.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

15.2.2.1 GENERALIDADES 

Serralheria é a definição genérica e ampla que identifica acessórios, sistemas de segurança, vedação, 
acessibilidade, suportes e apoios, produzidos em aço, ferro e alumínio, tais como: janela, porta, portão, 
guarda corpo, escada marinheiro, grades, gradis, alambrados etc. 

O alumínio pode ser natural ou anodizado. Neste projeto é usado anodizado. A serralheria anodizada é 
aquela cujas barras ou perfis são submetidas a um processo de oxidação anódica, por via eletrolitica, 
que proporciona um recobrimento com filme óxido de espessura pré-determinada de efeito decorativo e 
protetor. 

Na Execução dos serviços dever-se-á, obrigatoriamente, cumprir as seguintes normas: 

NBR-6486 - Caixilho para edificação — Janela, fachada-cortina e porta externa — 
estanqueidade à água; 

NBR-6487 — Caixilho para edificação — Janela, fachada-cortina e porta externa 
comportamento, quando submetido a cargas uniformemente distribuídas; 

NBR-7199 — Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil; 

NBR-10821 — Caixilho para edificação — Janelas. 

Verificação da 

— Verificação 

Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra especializada, rigorosamente e de acordo 
com os respectivos detalhes, e indicações de projetos e prescrições deste. 

15.2.2.2 MATERIAL 

O material a ser empregado deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum 
defeito de fabricação. 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e as amostras 
apresentadas pela CONTRATADA, aprovadas pela CODEMIG. 

As unidades de serralheria só poderão ser assentadas depois de apresentadas as amostras pela 
CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os caixilhos metálicos, destinados a envidraçamento, obedecerão às disposições construtivas 
integradas na NBR-7199 e as considerações estabelecidas no GRUPO 19 — "Vidros, espelhos e 
acessórios". 
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As ferragens serão de latão, com partes de aço, podendo apresentar os seguintes acabamentos: 
cromado, latão, latão oxidado, pintura eletrolitica. Os cilindros das fechaduras serão do tipo monobloco. 

As esquadrias de ALUMINIO e AÇO previstas serão dos seguintes tipos conforme o Projeto de 
Arquitetura: 

ALUMINIO — PORTAS 

Conjunto em aluminio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento verde 7mm. 2 
módulos porta de abrir e bandeira dupla tipo basculante + 2 módulos painel fixo e bandeira dupla 
tipo basculante 1086x450cm 

Conjunto em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento verde 7mm. 2 
módulos porta de abrir e bandeira dupla tipo basculante + 3 módulos porta de correr e bandeira 
dupla tipo basculante + 1 módulo painel fixo e bandeira dupla tipo basculante 1575x440cm 

Conjunto em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento verde 7mm. 7 
módulos porta de correr e bandeira dupla tipo basculante + 1 módulo painel fixo e bandeira dupla 
tipo basculante 2410x440cm 

Conjunto 10 módulos bandeira dupla tipo basculante em alumínio anodizado natural fosco. Vidro 
temperado acabamento cor verde 7mm e 1 módulo veneziana de alumínio anodizado natural 
fosco, 1575x440. 

Porta veneziana de abrir em alumínio anodizado natural fosco, dimensões 70x210cm. 

ALUMINIO —JANELAS 

Janela tipo MAXIM-AR em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na 
cor verde 7mm, DIMENSÕES 50x100cm, Peitoril H = 270cm. 

Janela tipo MAXIM-AR em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na 
cor verde 7mm, DIMENSÕES 60x100cm, Peitoril H = 270cm. 

Janela tipo MAXIM-AR em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na 
cor verde 7mm, DIMENSÕES 70x100cm, Peitoril H = 270cm. 

Janela tipo MAXIM-AR em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na 
cor verde 7mm, DIMENSÕES 70x150cm, Peitoril H = 270cm. 

Janela tipo MAXIM-AR em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na 
cor verde 7mm, DIMENSÕES 200x150cm, Peitoril H = 270cm. 

Visor fixo em alumínio anodizado natural fosco vidro temperado acabamento na cor verde 7mm 
200x150, peitoril H=100cm 

Visor fixo em alumínio anodizado natural fosco vidro temperado acabamento na cor verde 7mm 
270x150, peitoril H=150cm 

Visor fixo em alumínio anodizado natural fosco vidro temperado acabamento na cor verde 7mm 
120x100, peitoril H=200cm 

Janela tipo maxim-ar em alumínio anodizado natural fosco, vidro laminado, acabamento na cor 
verde 6mm, dimensões 80x100cm. 

Janela de correr em alumínio anodizado natural fosco, vidro laminado, acabamento na cor ve 
6 mm, dimensões 200x150cm. 	 p 

Janela tipo vai-e-vem em aço inox polido, com chapa esp.: 10mm, referência: 4met 
dimensões 40x40cm. C"3 	C 

	

°O 	a.N> 
Janela de correr em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na or 
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verde 7mm, dimensões 125x150cm + visor fixo em alumínio anodizado natural fosco, vidro 
temperado, acabamento na cor verde 6mm, dimensões 225x150cm, peitoril h = 120cm. 

Janela de correr em alumínio anodizado natural fosco, vidro temperado, acabamento na cor 
verde 7mm, dimensões 125x150cm + visor fixo em alumínio anodizado natural fosco, vidro 
temperado, acabamento na cor verde 6mm, dimensões 155x150cm, peitoril h = 120cm. 

AÇO- PORTAS E PORTÕES 

porta dupla de correr em aço com acabamento em pintura na cor branco gelo RAL-7035, 
250x250 

Porta de correr em aço com duas portas simples de abrir acopladas (90x210cm), acabamento 
em pintura branco gelo, RAL-7035, 500x330cm 

Porta de correr em aço com duas portas simples de abrir acopladas (90x210cm),acabamento em 
pintura branco gelo, RAL-7035, 500x600cm 

Porta de abrir em aço zincado, tratamento acústico/estanque, acabamento em pintura branco 
gelo RAL-7035 ref. Trox Techink - Linha ST-XT-D 90x210cm 

Porta dupla de abrir em aço zincado, tratamento acústico/estanque, acabamento em pintura 
cinza RAL-9006 Batente em perfil de aço 50,4x50,4x4,76 (2"/T/3"/16") ref. Trox Techink - Linha 
ST-XT-D 208x210cm 

Porta automática de enrolar em aço perfil meia cana transvision PTV-01 microperfurado, furos de 
02mm. Cinza RAL-9006 

Portão de abrir em aço galvanizado com tela com acabamento em pintura cinza RAL-9006, 
154x292cm 

Portão duplo de abrir em aço galvanizado com tela com acabamento em pintura cinza RAL-9006, 
200x292cm 

Porta veneziana de abrir em alúminio com acabamento em pintura na cor branco gelo RAL-7035, 
70x210cm. 

Portas "alcoplac" em laminado melamínico estrutural ts-10mm com acabamento texturizado 
dupla face na cor branco, batente padrão cd-427 da "neocom system", fechadura tipo tarjeta livre 
/ ocupado com abertura de emergência e puxador fixo externo padrão "neocon", dimensões 
60x160cm. 

Portas "alcoplac" em laminado melaminico estrutural ts-10mm com acabamento texturizado 
dupla face na cor branco com barra de apoio para pne em aço inoxidável escovado 0,45m, 
batente padrão cd-427 da "neocom system", fechadura tipo tarjeta livre / ocupado com abertura 
de emergência e puxador fixo externo padrão "neocon", dimensões 90x160cm. 

Portão de abrir em aço galvanizado, com tela, 
9006, dimensões 92x204cm. 

com acabamento em pintura na cor cinza/cod. ral- 

Portão duplo de abrir em aço galvanizado, com tela, com acabamento em pintura na cor 
cinza/cod. ral-9006, dimensões 190x184cm. 

Portão duplo de abrir em aço galvanizado, com tela, com acabamento em pintura na cor 
cinza/cod. ral-9006, dimensões 142x210cm. 

Portão duplo de abrir em aço galvanizado, com tela, com acabamento em pintura na cor 
cinza/cod. ral-9006, dimensões 150x210cm. 

Portão duplo de abrir em aço galvanizado, com tela, com acabamento em pintura na cor 
cinza/cod. ral-9006, dimensões 195x210cm. 

AÇO- JANELAS E VENEZIANAS 
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Janela tipo vai e vem em aço inox polido, com chapa esp. 10mm, ref: Pametal 40x40cm, peitoril 
H=90cm. 

Veneziana redonda em aluminio anodizado natural fosco 0150cm, peitoril H=260cm 

Veneziana em alumínio anodizado natural fosco, 185x90cm, peitoril H= 345cm 

Veneziana em alumínio anodizado natural fosco, 120x20cm, peitoril H= 160cm 

Painel veneziana em alumínio anodizado natural fosco. 

Veneziana em alumínio anodizado natural fosco, dimensões 130x60cm. 

15.2.2.3 EXECUÇÃO 

15.2.2.3.1 ASPECTOS GERAIS 

Todos os trabalhos de serralharia deverão ser realizados mediante emprego de mão de obra 
especializada e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, 
(dimensionamento dos perfis, indicação da espessura da chapa, dimensionamento à ação do vento), 
indicação dos demais desenhos do projeto e o adiante especificado. 

O material a ser empregado deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito 
de fabricação. 

Cabe a CONTRATADA executar, com base nos desenhos do projeto construtivo, os detalhes em geral. 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras 
apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

As serralharias só poderão ser assentadas depois de aprovadas, se for o caso, pelo Interveniente 
conforme as amostras apresentadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as unidades de serralharia, uma vez montadas, deverão ser marcadas com clareza, de modo a 
permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais da construção. 

Caberá a CONTRATADA assentar as serralharias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os 
respectivos chumbadores e marcos. 

Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto, indicações suficientemente claras, 
relativamente à localização dos punhos de janelas basculantes, deverá a CONTRATADA dirigir-se a 
FISCALIZAÇÃO, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito. 

Caberá a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralharias e pelo seu 
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas. 

As serralharias não poderão ser assentadas em vãos porventura fora do esquadro ou de escassas 
dimensões. 

Os chumbadores deverão ser solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com cimento, que será 
firmemente socado nos respectivos furos. 

Deverá haver cuidado especial para que as armações não sofram qualquer distorção, quando 
parafusadas aos chumbadores ou marcos. 

Levando em conta a vulnerabilidade das juntas entre os quadros ou marcos e das alvenaria ou concreto, 
deverão ser as mesmas unidas com calafetador que assegure plasticidade permanente. 

VOE\ 
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As partes móveis das serralharias serão dotadas de pingadeiras - tanto no sentido horizontal como no 
sentido vertical - de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água 
de chuva. 

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por 
meio de jato de água com mangueira, sob pressão. 

15.2.2.3.2 AÇO 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados 
bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas. Os furos 
realizados no canteiro da obra deverão ser executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o 
emprego de furadores (punção). 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, 
poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a 
coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. 

Todas as junções terão pontos de amarração intermediários - espaçados de, no máximo, 100 (cem) mm 
- e nas extremidades. 

Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se destinarem à 
pintura, ou de latão cromado ou niquelado, em caso contrário. 

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1 (um) mm o diâmetro do rebite ou 
parafuso. 

Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos pela junção - 
por solda ou outro meio qualquer - de perfis simples. 

Durante a montagem das serralharias serão tomadas pela CONTRATADA todas as precauções e 
medidas aconselháveis para proteção dos diversos elementos.. 

15.2.2.3.3 ALUMÍNIO ANODIZADO 

É designada como serralharia anodizada aquela cujas barras ou perfis ou chapas sejam submetidos a 
um processo de oxidação anódica que proporcione um recobrimento de óxido, de efeito decorativo e 
protetor 

Os perfis de alumínio anodizado apresentarão uma espessura da camada de anodização, medida em 
microm (1 microm = 0,001 mm), tal que proporcione uma proteção contra a agressividade da atmosfera 
da região onde o elemento anodizado será empregado. Para tanto é indispensável que na elaboração do 
projeto executivo das serralherias sejam previstas e especificadas espessuras de recobrimento 
pertinentes ao clima que por ventura ocorre na região, com atenção para: a umidade relativa média do 
ar; poluentes do tipo poeira, carvão, SO2, cloretos, etc. 

Para efeito de padronização a espessura mínima exigida para a camada de anodização é de 12 a 20 
micra, quando se tratar de anodização na cor natural, e 20 a 25 micra para anodização colorida, sendo o 
limite superior inerente às regiões sujeitas a severos efeitos de agentes corrosivos (marítimo, industrial), 
entretanto admitindo-se uma variação de 10% . 

As barras e perfis de alumínio não apresentarão empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer 
outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e 
atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado. 

O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas - em que este predominem - 
peças de ligas de alumínio será rigorosamente vedado. 
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O isolamento entre superfícies de liga de alumínio e metais pesados será obtido por meio de pintura de 
cromato de zinco, borracha clorada, elastrômero, plástico, betume asfáltico ou outro processo 
satisfatório, tal como metalização a zinco. 

Os elementos de grande dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear específica 
do alumínio, ou seja 0,000024 cm/° Centre 20 e 100° C. 

As serralharias serão dotadas de dispositivos que permitam o jogo capaz de absorver flechas 
decorrentes de eventuais movimentos da estrutura - até o limite de 35 mm - de modo a assegurar a 
indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias. 

Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local 
de assentamento, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe, ou ainda por auto-rebitagem. 

Entende-se por soldagem autógena a que resulta de fusão de metal das próprias peças a conjugar, sem 
contribuição de elementos complementares provenientes de vareta de solda ou eletrodo. 

Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto superficial nem alteração 
das características químicas e de resistência mecânica. 

A costura de solda não deverá apresentar poros ou rachaduras capazes de prejudicar a perfeita 
uniformidade da superfície. 

As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas quando inevitáveis. Neste 
caso, os parafusos serão constituídos por liga de grupo Al-Mg-Si, endurecidos por tratamento a 
temperatura elevada. 

Os parafusos para ligações entre alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado. 

As emendas por meio de parafusos ou rebites deverão apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, 
diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. 

As serralharias de alumínio serão assentadas com a maior perfeição, em contra-marcos ou 
chumbadores de aço, previamente fixados na alvenaria e convenientemente isolados do contato direto 
com o alumínio por metalização ou pintura, conforme especificado para cada caso particular. 

Os contra-marcos ou chumbadores servirão de guia para os arremates da obra. Tais arremates deverão 
preceder à montagem das serralharias de alumínio. 

Deverá ser perfeita a execução dos arremates aludidos no item precedente seja qual for o tipo de 
revestimento - argamassa, azulejos, mármores etc . 

Os perfis dos caixilhos destinados a guarnecimento com vidros serão estudados de modo a permitir o 
emprego de ganchos ou outros elementos de eficiente vedação, cuidando-se, para isto, muito 
especialmente, do perfilamento e sistema de fixação dos contra-caixilhos ou filetes, cuja robustez será 
previamente testada. 

Na soluções para o banho eletrolítico, podem ser empregados os ácidos crômico, sulfúrico e oxálico. 

Na hipótese do emprego do ácido sulfúrico e caso se deseje uma anodização colorida, a temperatura d 

(-3 

C), 

banho deverá ser mais elevada do que a habitual, com o que se obterá uma camada de óxido mais 
porosa, se bem que menos resistente à corrosão. 

As peças a anodizar receberão um tratamento prévio das superfícies compreendendo 
desengorduramento e decapagem, bem como esmerilhagem e polimento mecânico. 

O tratamento prévio - a que se refere o item anterior - deve ser efetuado em unidade completa e com 
vapores de solventes orgânicos clorados, tais como tricloretileno ou percloretileno. 



As hastes dos aparelhos de comando das serralharias deverão correr ocultas no interior dos marcos ou 
painéis, deixando aparente, apenas, os respectivos punhos ou pomos. 

VI 
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O emprego de ácido crômico se aconselha quando existirem, nas peças, cavidades que possam reter 
certa quantidade de liquido, após sua retirada do banho. 

A película de óxido artificial será proporcionada pelo beneficiamento com acetato de níquel e terá a 
espessura mínima de 25 micra, para anodização na cor natural e 30 micra, para anodização colorida 
com pigmento. 

A coloração, cujo matiz será especificado para cada caso particular, deverá ser obtida em banho 
especial, mediante aplicação de corante e que satisfaça plenamente às condições de inalterabilidade sob 
as intempéries, de durabilidade e de homogeneidade quanto ao aspecto das diferentes peças. 

As supel)ficies receberão um induto geral de parafina para obturação de poros e fissuras. 

A água usada em todas as fases do processo, inclusive a de lavagem, será desionizada. 

A água desionizada será usada, sob pressão, quando necessária completa remoção dos resíduos de 
ácidos eventualmente retidos nos recessos das superfícies em contato.. 

Os parafusos serão anodizados e isolados com vaselina ou parafina. 

Para verificar o grau de penetração da anodização deverá a CONSTRUTORA, em presença da 
FISCALIZAÇÃO, testar todos os perfis de chapas a serem empregados na confecção das serralharias. 

O polimento será mecânico, por fricção, com acabamento que permitia obter superfície lisa e isenta de 
falhas. 

Haverá o maior cuidado no transporte e montagem das serralharias, no sentido de serem evitados 
quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas. 

15.2.2.3.4 FERRAGENS 

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armário, balcões, guichês etc., deverão ser 
inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 
Deverão ser de latão, com partes de ferro ou aço, cromadas, acabamento fosco ou polido, conforme 
especificado. 

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa-testas, etc., terão a forma das 
ferragens não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. 
Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas 
discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

A localização das fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e outras ferragens será determinada pela 
FISCALIZAÇÃO, quando o projeto não a especificar. 

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado. Nas 
fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarão, também, a 105 cm do piso. 

As conchas das janelas de guilhotina nunca serão colocadas na face externa de qualquer das folhas. As 
molas de bilha serão sempre colocadas nas guarnições das portas, ficando as contra-chapas assentes 
nas respectivas folhas. 
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Os punhos do sistema de comando deverão ficar à 160 cm do piso, ou, quando isso não for possível, em 
posição tal que facilite as operações de manobra - abrir e fechar - das esquadrias. Em ambos os casos 
não deixará de ser objeto de consideração o aspecto estético da questão. 

As ferragens serão medidas em conjunto com as esquadrias. 

15.2.2.4 CONTROLE 

Serão realizados ensaios de estanqueidade e resistência à carga de vento, determinado pela NBR 6486 
e 6487, na presença da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA comunicará para aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, o local onde serão realizados os ensaios, bem como o laboratório escolhido para 
execução dos testes, devendo-se levar em consideração a sua idoneidade técnica e os recursos 
disponíveis para os ensaios da espécie, com particular atenção para as características da câmara em 
que serão fixados os protótipos das esquadrias. 

Demais características que exijam ensaios comprobatórios devem ser confirmadas pelo fabricante 
através das apresentações de certificados ou laudos com os respectivos resultados de conformidade 
com as normas NBR-10821, NBR- 10829— "Caixilho para edificação — Janela — Medição da atenuação 
acústica" e NBR-10830 —"Caixilho para edificação — Acústica dos edifícios". 

Na medida em que a matéria prima comumente utilizada na produção de serralheria tem, em seu estado 
bruto, variados graus de acabamento, é importante e fundamental que a FISCALIZAÇÃO avalie e aprove 
os perfis utilizados na produção das serralherias. Por sua vez caberá à CONTRATADA, comunicar, em 
tempo hábil, o local onde a matéria prima está estocada para que seja inspecionada. 

15.2.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será realizada por unidade (un) a ser instalada, separando-se o quantitativo de acordo com 
as dimensões e tipo das portas. 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, contemplando o fornecimento e instalação dos marcos, 
folhas, alizares, ferragens, dobradiças e todos os materiais e ferramentas necessários à execução do 
serviço. 

16. GRUPO 16— REVESTIMENTOS 

16.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar as diretrizes básicas 
para a execução dos serviços de revestimento de paredes e tetos do Centro de Convenções e 
Exposição de São João Dei Rey — MG. 

16.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

16.2.1 GENERALIDADES 

Para melhor orientação dever-se-á, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas: 

NBR-7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
Procedimento; 

NBR-13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas — Especificação; 

NBR-13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas — Determinação da 
resistência de aderência à tração; 

NBR-13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas com 
utilização de argamassa colante — Procedimento 

NBR-13818 - Placas cerâmicas para revestimento — Especificação e métodos de ensaio; 
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NBR-14081- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica 
Especificação; 

NBR-7175 - Cal hidratada para argamassas — Especificação. 

16.2.2 MATERIAIS 

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, areia, cal, água e outros 
serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. 

O armazenamento do cimento será realizado em pilhas de no máximo 10 sacos, apoiadas sobre estrado 
de madeira, estando em local protegido das intempéries. Segundo a norma NBR-7200, os agregados 
deverão)ser estocados em compartimentos identificados pela natureza e classificação granulométrica, 
em espaços confinados em três lados, protegidos da contaminação por resíduos de obra, tais como 
serragem, pontas de ferro, arames, pregos, etc. 

A armazenagem de cal será realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações 
climáticas. 

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas industrializadas ensacadas, cujo 
armazenamento será feito em local seco e protegido, observando-se sempre os detalhes explicitados 
pelo FABRICANTE em sua embalagem ou catálogo técnico. 

Argamassas pré-dosadas (dosadas em central) devem, segundo a norma NBR-7200, ser armazenadas 
em recipientes impermeáveis e protegidos de aeração e incidência de raios solares. O tempo máximo de 
validade deve ser definido pelo fornecedor. 

As placas cerâmicas deverão apresentar dimensões regulares e, além das especificações estabelecidas 
para as placas cerâmicas em geral, deverão atender às condições de ortogonalidade, retitude lateral, 
planaridade, absorção d'água, carga de ruptura e módulo de resistência à flexão, expansão por umidade, 
resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma NBR-13818 — "Placas cerâmicas para 
revestimento — Especificação e métodos de ensaio". 

Os azulejos serão de primeira qualidade, brancos ou coloridos, apresentando esmalte liso, vitrificação 
homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 
suficiente. 

16.3 EXECUÇÃO 

16.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os revestimentos serão executados estritamente de acordo com as determinações do projeto 
arquitetõnico, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados. Sua execução deverá 
ser rigorosamente de acordo com as presentes instruções ou, em casos não especificados, de acordo 
com as recomendações dos respectivos FABRICANTES e/ou da FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais de revestimentos adotados, deverão apresentar características compatíveis com as 
condições e uso previstos, em função das particularidades funcionais de cada ambiente, cabendo 
unicamente à CODEMIG ouvido o setor responsável pelo projeto arquitetõnico, efetuar qualquer 
alteração nas especificações originais, quando algum fator superveniente assim o exigir. 

Os serviços de revestimento serão executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, com 
experiência em manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final, 
resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenadas, com prumo, nível, 
inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações do projeto e as 
respectivas normas. 
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A recomposição parcial de qualquer tipo de revestimento, só será aceita pela FISCALIZAÇÃO, quando 
executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o revestimento houver sido 
recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 

Antes de se dar início à execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de água, 
esgoto, instalações elétricas, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas com seus rasgos (ou 
vazios) de embutidora preenchidos e, no caso específico das redes condutoras de fluidos em geral, 
testados à pressão recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim detectados. 

Os revestimentos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo de base (chapisco, 
emboço e reboco) ou revestimento final ( cerâmicas, azulejos, pedras etc.), só poderão ser aplicados 
sobre superfícies limpas, varridas com vassoura ou escova de piaçava (e água, quando necessário), de 
modo que sejam completamente eliminadas as partículas desagregadas, bem como eventuais vestígios 
orgânicos que possam ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, grão de 
argila, etc. 

Em se tratando da base de concreto, deve-se remover completamente a película de desmoldante, caso 
este tenha sido utilizado, com escova de aço, detergente e água ou lixadeira elétrica. Além disso, todos 
os pregos e arames que porventura tenham sido deixados pelas formas devem ser retirados ou cortados 
e tratados com zarcão de boa qualidade. Conforme a norma NBR-7200 - "Execução de revestimento de 
paredes e tetos de argamassas inorgânicas — Procedimento", antes do início de qualquer procedimento 
de lavagem com produtos químicos, a base deve ser saturada com água limpa, para evitar a penetração, 
em profundidade, da solução de lavagem empregada. 

Além disso, esta norma recomenda que após quaisquer dos procedimentos de lavagem, deve-se esperar 
a completa secagem da base para prosseguir com a aplicação do revestimento. 

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados 
e nivelados, as arestas vivas e planos perfeitos. Devem ser mantidas referências de prumo e nível em 
todas as alvenarias, principalmente nas de grande altura. 

A mescla da argamassa para revestimento será particularmente cuidada e serão adotados os traços 
constantes das especificações de acabamentos. 

Quando a superfície a revestir for pouco rugosa, será aplicada, antes do emboço, uma camada irregular 
e descontínua de argamassa forte. 

16.3.2. CHAPISCO — EMBOÇOS 

Todas as superfícies de parede destinadas a receber revestimento de qualquer espécie, sejam elas de 
alvenaria ou concreto, deverão ser integralmente recobertas por um chapisco de cimento e areia lavada 
grossa no traço em volume de 1:3, de consistência fluida e vigorosamente arremessado. 

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montante, vergas e outros 
elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para as 
superfícies de concreto sugere-se o uso de um chapisco colante industrializado aplicado com 
desempenadeira dentada ou aditivação adesiva do chapisco convencional, que pode ser aplicado 
também com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas superfícies será feita com escova de aço, 
detergente e água, ou lixadeira elétrica visando a remoção sobretudo da camada de desmoldante. 

Os emboços só serão iniciados após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos. 

Os emboços só poderão ser executados após a pega do chapisco de base, instalados os batentes (ou os 
contrabatentes), bem como os contramarcos de caixilhos e após a conclusão da cobertura do respectivo 
pavimento, quando se tratar de paramentos, internos ou externos, de edificações em geral. A norma 
NBR-7200 recomenda 3 dias de idade para o chapisco para aplicação do embaço ou camada única; 
para climas quentes e secos, com temperatura acima de 30°C, este prazo pode ser reduzido para 2 dias 

( 
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Só será realizado o trabalho de emboço depois que toda a tubulação que porventura por ali deva passar 
estiver embutida. 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e deverão apresentar paramento 
áspero ou cortado por sulcos para facilitar a aderência dos revestimentos de Massas e Pastas 
Hidráulicas Comuns 

Segundo a norma NBR-13749 - "Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
Especificação", as espessuras dos revestimentos externos e internos deve seguir as recomendações da 
Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 — Espessuras admissíveis de revestimentos externos e internos 

As argamassas de emboço, aplicadas entre mestras distantes não mais de 2,00 metros entre si, deverão 
ser fortemente comprimidas contra o suporte e cuidadosamente sarrafeadas com régua de alumínio. O 
emboço deverá apresentar uma textura áspera, devendo, para tanto, ser apenas sarrafeado. 
Dependendo da granulometria do mesmo, este poderá ser desempenado, mas nunca feltrado. 

16.3.2.1. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS PARA EMBOCO E REBOCO 

Providenciar andaimes para os ambientes a serem revestidos. 

Iniciar o preparo da base removendo sujeiras tais como: materiais pulverulentos, graxas, óleos, 
desmoldantes, fungos, musgos e eflorescências. A remoção deve ser feita com vassoura de piaçaba e 
escova de aço. Se necessário, pode-se escovar e lavar com água, pressurizada ou não. 

Remover também irregularidades metálicas tais como: pregos, fios e barras de tirantes de forma. Não 
sendo possível sua remoção, cortar de forma profunda em relação à superfície e preencher o sulco com 
argamassa de traço igual à de revestimento, para evitar o surgimento de manchas de corrosão. 

Preencher furos provenientes de rasgos, depressões localizadas de pequenas dimensões, quebras 
parciais de blocos e ninhos (bicheiras) de concretagem. Falhas com profundidade maior que 5 cm devem 
ser encasquilhadas. Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a 
ação de corrosão. Rasgos decorrentes das instalações de tubulações devem ser tratadas com colocação 
de tela de aço galvanizado do tipo viveiro. 

Aguardar o tempo mínimo de carência para a cura do chapisco — em geral, três dias. Verificar o 
esquadro do ambiente, tomando como base os contramarcos e batentes. Identificar os pontos mais 
críticos do ambiente (de maior e menor espessura), utilizando esquadro e prumo ou régua de alumínio 
com nível de bolha acoplado. 

Uma vez identificados os pontos críticos, assentar as taliscas nos pontos de menor espessura, 
considerando um mínimo de 5 mm. 

Transferir o plano definido por estas taliscas para o restante do ambiente e assentar as demais taliscas, 
conforme indicado na Figura 1. O assentamento deve ser iniciado pelas taliscas superiores, com 
posterior transferência da espessura para junto do piso por intermédio de um fio de prumo. 

As taliscas devem ser de cacos de azulejos, assentadas com a mesma argamassa que será utilizada 
para a execução do revestimento. Atentar para que sempre sejam previstas taliscas a 30 cm das bordas 
das paredes e/ou do teto, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, vãos de portas e 
janelas, frisos ou molduras). O espaçamento entre as taliscas não deve ser superior a 1,8 m em ambas 
as direções. 

O taliscamento do teto deve ser feito com o auxílio de um nível de mão ou nível a laser, considerando 
uma espessura mínima do revestimento de 5 mm no ponto critico da laje. 

Proteger todas as caixas de passagem das instalações elétricas, os pontos hidráulicos e de 
aberturas que necessitem deste cuidado. 
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Preparar a argamassa de emboço com cimento, cal e areia, com traço previamente determinado em 
função das características desejáveis para esta argamassa (trabalhabilidade, aderência, resistência à 
abrasão, etc.), ou preparar a argamassa industrializada para emboço de acordo com as instruções do 
FABRICANTE. 

Executar as mestras com cerca de 5 cm de largura com argamassa de traço igual à de revestimento, 
unindo as taliscas no sentido vertical. Para a execução das mestras, respeitar um prazo mínimo de dois 
dias após o assentamento das taliscas. Em tetos, não é necessária a execução prévia de mestras. 

16.3.3. REVESTIMENTOS EM MASSA 

Os revestimentos de massa compreendem as argamassas de acabamento aplicadas sobre o emboço, 
de forma continua e uniforme, bem como o próprio reboco, desempenado e alisado quando especificado 
como revestimento final. 

Os revestimentos de massa deverão ser regularizados e desempenados a régua e desempenadeira. 
Deverão apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

Os revestimentos de massa, quando acabados, deverão apresentar superfícies absolutamente 
desempenadas com textura homogênea em todos os pontos e arestas, horizontais ou verticais 
perfeitamente retilíneas, vivas e uniformes. 

Não será permitida a utilização de argamassas a base de gesso, no revestimento de alvenaria ou 
elementos de concreto, quando sujeitos a ação das intempéries. 

Os rebocos comuns, quando destinados à aplicação de pintura a base de resinas epoxidicas, deverão 
ser executados com argamassa de cimento e areia fina peneirada, traço 1:3, sendo rigorosamente 
vedada a utilização de cal. 

Na execução de monomassa quartzosa, deverá ser utilizada massa pré-fabricada, composta por quartzo 
cimento branco e corante, com traço rigorosamente constante, de modo que as superfícies acabadas 
apresentem textura granulosa, firme, fina e absolutamente uniforme. 

A aplicação de massa raspada deverá ser efetuada segundo um plano executivo que permita a 
conclusão de planos pré-determinados no final de cada etapa diária de trabalho, separados entre si por 
juntas de continuidade perfeitamente executadas. 

16.3.4. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

Mesmo se tratando da colocação cerâmica tipo extra as mesmas serão selecionados na obra quanto a 
calibragem e desempeno devendo ser descartadas todas as peças que apresentarem defeitos de 
superfície, discrepância de bitola ou empeno. 

Os revestimentos cerâmicos serão executados com peças cuidadosamente selecionadas no canteiro de 
serviços, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação 
atribuída ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes especificações, ou ainda, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, sempre que peças ou lote em desacordo devam ser substituídos. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de transporte e 
manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de material em questão, 
empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhas, 
etc.), ou imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos estranhos, etc.). 	p-- 

Serão exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta será realizada no canteiro de obra 
procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e rejeição seguirão as recomendações do an 
U da norma NBR-13818. Os custos dos ensaios serão de responsabilidade do CONTRATA 
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(remunerado no BOI). Nos casos de reprovação dos materiais, a reposição será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser absolutamente isentas de 
trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que se destinarem, com 
linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada), 
especialmente aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os cortes 
deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate, a 
exemplo, nos pisos de áreas frias, no encontro com os ralos. 

O assentamento das peças cerâmicas será executado com juntas perfeitamente alinhadas, de espessura 
compatível com a regularidade de bitola, característica de cada tipo de material, e o mais constante 
possível; a prumo, ou de acordo com as determinações do projeto. A regularidade do espaçamento entre 
as peças será garantida pelo uso de espaçadores. 

A argamassa de assentamento será aplicada de modo a ocupar integralmente a superfície de fixação de 
todas as peças cerâmicas, evitando a formação de qualquer vazio interno. 

O assentamento do revestimento com a utilização de argamassa colante, exige que as peças não 
estejam molhadas, nem mesmo umedecidas, para que não ocorra prejuízo de aderência (a não ser que 
hajam recomendações contrárias do fabricante da cerâmica ou da argamassa). 

Caso as peças estejam sujas de poeira, engobes pulverulentos ou partículas soltas, estes deverão ser 
removidos com a utilização de um pano seco. Em situações em que se faça necessário a molhagem das 
peças para a sua limpeza, estas não deverão ser assentadas antes de sua completa secagem. 

Os cortes ou furos nas peças para passagem de canos e outros elementos das instalações devem ser 
feitos com equipamento adequado. As bordas dos cortes ou furos devem ser esmerilhadas, de forma a 
se apresentarem lisas, sem irregularidades e com arestas vivas. 

As peças que necessitarem de cortes ou furos não devem apresentar rachaduras nem trincas. 

O revestimento até o teto deverá terminar com peça inteira na concordância com o mesmo e para tal, a 
concordância parede/teto deverá encontrar-se absolutamente nivelada e o assentamento deverá ter sido 
iniciado de cima para baixo; 

Neste caso os arremates serão feitos pela sobreposição das peças cerâmicas, e o assentamento das 
peças será feito com o emboço ainda fresco e úmido. O rejuntamento obedecerá ao disposto na 
especificação de acabamento. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Antes do início do assentamento do revestimento cerâmico será realizada a confirmação da qualidade da 
base (atividade executada "a priori", no ato do recebimento deste serviço). Serão testadas e verificadas 
as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições e funcionamento. Quando 
cortados para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos 
não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades. 

Cortes de materiais cerâmicos para construir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou 
elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos 
acessórios de colocação dos respectivos aparelhos. 

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de 
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades 
perceptíveis. Poderão ser utilizadas ferramentas elétricas portáteis, como serras manuais, ou máquinas 
de corte com risco de brocas de videa. Não serão admitidos cortes com frisador de diamante manual 
torquês. 

P  e 
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Os revestimentos com pedras naturais deverão ser executados estritamente de acordo com as 
determinações do projeto básico e, sempre que necessário, com a orientação complementar da 
FISCALIZAÇÃO, no que diz respeito ao tipo de pedra a ser utilizado, suas dimensões, formato, 
disposição básica, juntas de assentamento, etc.; sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário exigirá 
projeto específico a respeito. 

Para a execução de revestimentos de mármore e granitos, o método executivo deverá ser submetido à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As placas utilizadas na execução de revestimentos com pedras naturais deverão ser cuidadosamente 
selecionadas no canteiro de serviços, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos 
incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, a critério da FISCALIZAÇÃO. As peças deverão 
apresentar forma, coloração e textura uniformes, de modo a garantir um aspecto visual satisfatório ao 
término dos trabalhos. 

O rejuntamento de pedras naturais deverá ser executado concomitantemente ao seu assentamento, e 
com a mesma argamassa utilizada para este fim, exceto quando houver determinação contrária do 
projeto básico ou da FISCALIZAÇÃO. 

Durante a execução dos serviços de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, todos os 
respingos e manchas, de argamassa, deverão ser imediatamente removidos com água limpa e escova 
apropriada, especialmente em se tratando de pedras com acabamento superficial rústico, ou pedras com 
elevado grau de absorção. 

As pedras devem ser sempre estocadas em local coberto, sem estar em contato com o solo e se 
possível coberto com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou 
vertical (em cavalete, separadas por ripas). 

Os assentamentos de mármores e granitos deverão ser realizados com argamassa colante tipo AC-III — 
Alta resistência, segundo classificação da norma NBR-14081. Mármores claros que possam apresentar 
problemas como manchas em sua superfície deverão utilizar argamassa confeccionada com cimento 
branco ou ter sua superfície em contato com a argamassa colante preparada com chapisco realizado 
com cimento branco e adesivo acrílico misturado junto a água de amassamento deste chapisco. Areia 
utilizada neste chapisco não deve apresentar impurezas que possam vir a manchar a placa. 

Nos revestimentos de mármores ou granitos, em fachadas ou paredes internas, devido ao grande peso 
próprio das placas, para maior garantia de sua fixação, além do sistema de assentamento com 
argamassa será utilizado um sistema de fixação mecânica. Podem ser utilizados parafusos (aparentes 
ou recobertos com massa plástica e corante) ou peças de aço inox posicionadas na lateral das pedras e 
fixadas no emboço (G-fix ou similar) conforme indicação do projeto. 

O rejuntamento de mármores e granitos deve ser realizado com selantes elastoméricos (mástiques a 
base de poliuretano ou silicone). No caso da utilização de silicone deve-se obter garantia expressa do 
FABRICANTE contra manchas que podem ocorrer no revestimento devido a carga eletrostática do 
silicone. 

16.3.6. REVESTIMENTO EM MADEIRA E LAMINADO MELAMíNICO 

Os revestimentos deverão ser executados de acordo com as presentes instruções, as especificações e 
com as determinações do projeto básico, observando-se ainda, no que couber, as determinações 
especificas para os serviços de marcenaria. 

As chapas serão aplicadas sobre emboço conforme já indicado. Enquanto o emboço estiver ainda 
úmido, passar uma desempenadeira revestida de camurça, regularizando a superfície. 

Nessa etapa, será dada atenção especial às arestas e aos cantos, para que fiquem bem aprumado 
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Antes do assentamento do laminado melaminico, e após um período de secagem nunca inferior a 14 
dias, o emboço deverá ser inteiramente lixado e varrido com escova de pelos duros, de modo que as 
partículas soltas sejam totalmente eliminadas e imprimado com uma demão de adesivo, fina e uniforme, 
aplicada com trincha ou com pistola de pressão. 

Os revestimentos com laminado melamínico deverão ser executados com chapas laminadas de alta 
pressão, de composição fenólico-melaminica, com textura lisa, acabamento fosco e espessura nunca 
inferior a 1,0 mm, assentes com adesivo de contato a base de borracha sintética. As placas serão de 
procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. Serão isentas de 
rachaduras ou defeitos capazes de comprometer sua firmeza, resistência à absorção de umidade e 
flexibilidade. As placas serão apoiadas horizontalmente sobre ripas de madeira, e armazenadas em local 
seco e protegido, de modo a evitar danos e condições prejudiciais. 

As chapas de laminado melamínico deverão ser assentes com juntas de 1,5 mm; nas emendas 
coplanares, o assentamento deverá ser com junta seca. Em ambos os casos, as linhas de corte deverão 
ser absOlutamente precisas e com acabamento de topo esmerado. 

Concluída a preparação da superfície, procede-se como discriminado a seguir: aberta a lata de adesivo 
recomendado pelo fabricante o produto deverá ser homogeneizado, por agitação, com um estilete. 
Deverá haver particular atenção e cuidado na operação, pois o adesivo é inflamável; aplica-se, a seguir, 
uma demão preliminar de adesivo com diluente - traço 1:1, em volume - com a finalidade de obturar 
poros e melhorar a ancoragem das chapas de laminado; a aplicação da demão preliminar será efetuada, 
preferencialmente, com espátula denteada, o que permitirá obter-se espalhamento uniforme; após 4 a 6 
horas, aplicar uma "segunda demão" de adesivo, agora sem diluição, e, concomitantemente, uma 
primeira demão, também sem diluição, sobre o verso da chapa de laminado; aguarda-se, de 20 a 30 
minutos, até que as demãos de adesivo - referidas no item precedente - deixem de oferecer aderência 
ao toque manual; as chapas de laminado serão aplicadas de cima para baixo, fazendo pressão manual; 
a seguir, são dadas leves batidas com um martelo de borracha, partindo do centro para as extremidades 
com o objetivo de eliminar bolsas de ar e, consequentemente, garantir completa adesão. 

A operação poderá ser executada, também, com um rolete manual de borracha; entre chapas, haverá 
um espaçamento, à guisa de junta de dilatação, conforme especificação do fabricante; o excesso de 
adesivo será removido - da superfície aparente da chapa - com o diluente; o prumo das juntas será 
objeto de particular atenção, com vistas ao aspecto estético do revestimento; a abertura de rasgos - de 
seção retangular, quadrada etc. - será precedida do arredondamento dos vértices, o que será feito com a 
abertura de furos pelo uso de broca de diâmetro nominal de 1/8" (3,175 mm). Esses são indispensáveis, 
por exemplo, nos locais de tomadas, interruptores, caixas de passagem e nos cantos de janelas e 
portas. 

Nos revestimentos executados com madeira, ou laminado melaninico, os acabamentos junto ao piso e 
ao teto deverão ser executados com juntas e elementos de arremate adequados, estritamente de acordo 
com as recomendações do respectivo FABRICANTE, ou de acordo com 
detalhes específicos do projeto básico. 

16.4 CONTROLE 

Antes do início dos trabalhos de revestimento, serão constatadas com exatidão as posições e as 
instalações adequadas, tanto em elevação quanto em profundidade, dos condutores de instalações 
elétricas, hidráulicas e outros inseridos na parede além da execução dos testes e ensaios necessários à 
verificação da inexistência de defeitos ou vazamentos. Qualquer correção neste sentido será realizada 
antes da aplicação do revestimento. Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superfícies planas. As 
superfícies das paredes serão limpas com vassouras e abundantemente molhadas. 

Todas as superfícies a serem revestidas (exceto no caso em que houver recomendação contrária em 
projeto) deverão ser prévia e adequadamente umedecidas, de modo a se evitar o brusco ressecamento 
da argamassa de revestimento e seu consequente deslocamento da superfície de base. 
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Todas as superfícies a serem revestidas (exceto no caso em que houver recomendação contrária em 
projeto) deverão ser prévia e adequadamente chapiscadas, conforme os traços e procedimentos 
discriminados no projeto arquitetônico e/ou em seu memorial descritivo e/ou em suas planilhas de 
especificações. 

Todos os materiais (inclusive eventuais aditivos) a serem empregados na produção das argamassas de 
revestimento deverão ser, oportuna e sistematicamente, vistoriados, podendo a FISCALIZAÇÃO, sempre 
que julgar pertinente, exigir formalmente da CONTRATADA os testes e ensaios previstos nas normas 
técnicas brasileiras concernente a essa matéria em laboratório qualificado e idôneo 

Deverão ser verificadas, oportuna e sistematicamente, a profundidade das caixas de passagem, quadros 
de distribuição de circuitos, registros das instalações hidráulicas e das tubulações embutidas de 
quaisquer natureza, exigindo da CONTRATADA a pronta e adequada recomposição dos elementos, 
incorreta e/ou inadequadamente, instalados 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

As argamassas de revestimento deverão apresentar condições de espessura, prumo, nivelamento, 
planeza e aderência de acordo com as recomendações da norma NBR-13749 descritas nos sub-itens "I" 
e "m" do item 13.1.4, deste capítulo. 

A superfície final dos revestimentos cerâmicos deve se apresentar bem homogênea, nivelada e acabada, 
as juntas alinhadas e as arestas regulares, em conformidade com as indicações de projeto. Serão 
verificados o assentamento das placas e os arremates. Segundo a norma NBR- 13755 as placas 
assentadas em fachadas deverão apresentar as seguintes condições para aceite: 

A superfície das pedras naturais deverá se apresentar bem regular, em conformidade com as indicações 
de projeto. Será verificada também, a fixação das pedras e os arremates. 

A superfície final dos laminados melaminicos deverá se apresentar uniforme, sem ondulações, nivelada 
e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, em conformidade com as indicações de projeto. 
Serão verificados, também, o assentamento das placas e os arremates. 

16.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuada por metro quadrado (m2) devendo ser levantado nível por nível 
separadamente. As quantidades serão retiradas do projeto de arquitetura. O levantamento será 
separado por serviço (exemplo: chapisco, emboço, reboco, cerâmica, etc.). 

No caso do chapisco serão descontados todos os vãos, qualquer que seja sua dimensão. 

Nos demais casos vãos com área igual ou inferior a 2,00 m2, não serão descontados. Este critério, 
compensa o trabalho de requadração dos vãos, não sendo portanto objeto de medição, as respectivas 
espalas. 

O pagamento será efetuado conforme preços unitários contratados, multiplicados pela quantidade 
medida, segundo critério acima. A remuneração contempla todos os materiais, mão-de-obra e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

17. GRUPO 17 - PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

17.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar as dire 	básicas 
para a execução dos pisos, rodapés, soleiras e peitoris do Centro de Convenções e Exposição de São 
João Del Rey — MG. 

17.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 



CCODEMIl 	 

17.2.1. GENERALIDADES 

Pisos são superfícies quaisquer, contínuas ou descontinuas, construídas com a finalidade de permitir o 
trânsito pesado ou leve, apresentando compatibilidade com os outros acabamentos e com sua utilização. 
Devem apresentar resistência ao desgaste, devido ao atrito necessário ao trânsito, facilidade de 
conservação e higiene, inalterabilidade de cores e dimensões, além de aspectos decorativos. 

As normas técnicas de referencia para execução de pisos são: 

NBR-7211 - Agregado para concreto; 

NBR-13818 - Placas cerâmicas para revestimento — Especificação e métodos de ensaios; 

NBR-14081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica - 
Especificação; 

l'SO 13006— Revestimento especial; 

NBR-13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de 
argamassa colante — Procedimento; 

NBR-14083 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica — 
Determinação do tempo em aberto; 

NBR-14084 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de cerâmica — 
Determinação da resistência de aderência; 

NBR-7374 - Placa vinifica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes - Requisitos; 

BR-12041 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos — Determinação da resistência à 
compressão simples e tração por compressão diametral; 

NBR-11801 -Argamassa de alta resistência mecânica para pisos; 

NBR-9781 - Peças de concreto para pavimentação. 

17.2.2. MATERIAIS 

De acordo com o projeto de arquitetura os pisos usados serão: 

• 	Piso Monolítico superficie polida 12mm juntas acrilicas a cada 250cm 

Piso cimentado camurçado com juntas plásticas cor preta em painéis de até 150x150cm nivelado 
e regularizado 

Piso de argamassa espessura 3cm sobre impermeabilização com manta asfáltica 

Manta vinilica Heterogênea a base de resina de PVC com poliuretano e fibra de vidro, linha 
eclipse premium / tarkett Fademac 

Carpete em manta linear revestimento textil agulhado vertical com fibras em poliuretano cor 
Cherry linha flortex / Fademac 

Carpete fibra de nylon placa 50x50cm espessura total 8mm bases primárias e secundárias em 
poliuretano densidade 2000g/m3  resistente a tráfego comercial alto cor trigo, linha Commdore / 
Ta bacow 

Granito em placas de 60X60cm com 2cm de espessura, acabamento polido, sem veios, 
homogêneo. 

Piso flutuante em madeira tipo Ipê Tabaco em réguas de 10cm de largura, acabamento lixad 
encerado. 
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Tampa para canaletas em chapa maciça lisa, espessura=8mm, acabamento em pintura com 
esmalte sintético cor concreto fosco. 

Piso Industrial capacidade para 3,5Tf/m2. 

17.2.2.1. PISO MONOLÍTICO 

Trata-se de piso construído com argamassa de alta resistência com agregados rochosos. 

O produto será composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente 
obedecendo à curva de Fuller, de forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços 
vazios em sua estrutura, capazes de constituir piso de alta resitência a esforços mecânicos e de receber 
acabamento polido 

Os agregados rochosos deverão ter granulometria e cor uniforme. 

As juntas colocadas a cada 2,50 m serão acrílicas. 

17.2.2.2. PISO CIMENTADO 

Os cimentos a serem utilizados na execução dos pisos cimentados devem atenderás especificações das 
normas técnicas brasileiras 

A areia a ser utilizada deve atender aos requisitos da NBR-7211 — "Agregado para concreto". Os 
pigmentos porventura utilizados, não devem afetar significativamente o tempo de início de pega do 
cimento e a resistência final da argamassa. Podem ser utilizados pigmentos de diferentes naturezas 
como óxidos de ferro (vermelho, preto, marrom e amarelo), negro de fumo (preto), óxido de cromo 
(verde), dióxido de titânio (branco) ou ftalocianina (verde ou azul). 

Os perfis para as juntas podem ser de latão, alumínio, ebonite, PVC ou outro plástico similar de acordo 
com especificação do projeto executivo. As juntas devem apresentar formato regular, sem defeitos 
aparentes. 

O cimento deve ser armazenado em local suficientemente protegido das intempéries e da umidade do 
solo, devendo ficar afastado das paredes e do teto do depósito. As pilhas devem ser de, no máximo, 15 
sacos, para armazenamento de até 15 dias, e de 10 sacos para prazos de armazenamento superiores. 

A areia deve ser estocada em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de contaminação. 
Materiais de granulometria diferentes devem ficar separados, em locais preferencialmente cobertos, 
ventilados e próximos à área de peneiramento. 

17.2.2.3. PISO DE MADEIRA 

As peças de madeira para pisos devem ser confeccionadas com material selecionado e secos em estufa 
com teor de umidade entre 8% e 12%, compatível com as condições ambientais locais. 

As peças de madeiras devem apresentar-se com a superfície aplainada, aparelhadas, sem nós fendas, 
rachas, manchas de podridão, quinas mortas, fibras arrancadas ou quaisquer outros defeitos que 
possam comprometer a resistência, prejudicar a durabilidade e o efeito decorativo. Além disso, devem 
apresentar coloração uniforme. 

Os barrotes de madeira, para vigamento do contrapiso de base, na fixação de tábuas, apresentam forma 
trapezoidal com as seguintes dimensões: 3 cm (base menor) x 5 cm (base maior) x 3 cm (altura). A 
madeira dos barrotes deverá ser seca em estufa, atingindo teor de umidade compatível com as 
condições locais, devendo ser tratadas com imunizante fungicidainseticida. 

Todas as peças de madeira deverão ser armazenadas em local seco; 	
(e) 	-*) 

As tábuas deverão ser armazenadas empilhadas com espaçadores de madeira distribuídos de 	49/ 
0„ 
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forma uniforme, de modo a evitar deformações e permitir a circulação do ar. 

17.2.2.4. PISO DE GRANITO 

As placas de granito deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e apresentar o acabamento especificado em 
projeto. 

Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com veios que comprometam seu aspecto, 
durabilidade e resistência. 

Deverá ser efetuada seleção das peças a serem utilizadas de modo a evitar variações de textura e 
coloração, de forma que resultem superfícies uniformemente mescladas. Sem concentrações 
desequilibradas e/ou discrepantes. 

Deverão ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. 

A argamassa de rejuntamento deverá ser de base cimentícia com adição de polímeros e possuindo 
propriedades de elasticidade, lavabilidade, impermeabilidade e aditivos anti-fungos, quando forem 
destinados a ambientes externos. 

Deve ser criado uma amostra padrão, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para definição de cor e textura a 
ser aceita no recebimento das placas de granito. 

No manuseio devem ser tomadas todas as precauções necessárias a fim de evitar danos às placas. 

As placas devem ser, preferencialmente, armazenadas em áreas cobertas, acessíveis e próximas ao 
local onde vão ser instaladas. 

As pedras também poderão ser armazenadas na horizontal, apoiadas e separadas entre si por ripas 
dispostas no mesmo alinhamento. 

Toda madeira utilizada como apoio para placas de rocha deve ser macia e não deve conter resinas ou 
essências que possam manchar as placas. 

O armazenamento das argamassas colante e de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e 
protegido para a preservação da qualidade e de forma que permita fácil acesso à inspeção e 
identificação do lote. 

17.2.2.5. PISO EM VINIL - MANTAS 

Para efeito de desta norma, entende-se por vinil em mantas o capeamento vinifico flexível, em mantas, 
composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas e pigmentos associados a uma manta, de fibra de 
vidro, para conferir estabilidade dimensional ao produto. A camada de superfície é de PVC transparente 
e a seguinte é de espuma, também de PVC. Segue-se a camada de fibra de vidro, coberta com PVC, e a 
de fundo, que é, ainda, de PVC. 

Admite-se o emprego de produtos fabricados por Fademac S.A., sob as seguintes marcas: 

Coleção "Decorflex Village", em 25 padrões, para uso em pisos de áreas residenciais; 

Coleção " Decorflex Vogue", em nove padrões, para uso em pisos de áreas residenciais; 

Coleção" Decorflex Traffic" , em quatro padrões, para uso em pisos de áreas comerciais; 

Coleção "Decorflex Sport", em dois padrões, para uso em pisos de quadras esportivas 

Coleção "Decorflex Mural", 14 padrões, para revestimento de paredes. 
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Serão exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta deverá ser realizada no canteiro de 
obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e rejeição seguirão as recomendações 
das normas pertinentes. Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA 
(remunerado no BDI). Nos casos de reprovação dos materiais, a reposição será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

17.2.2.6. PISO INDUSTRIAL 

Os materiais serão os abordados em 17.2.2.1 - Piso Cimentado, acima, acrescidos de Geotextil para 
cura do concreto e fibras. 

17.2.3. EXECUÇÃO 

17.2.3 ASPECTOS GERAIS 

Os pisos e as pavimentações deverão ser executados de acordo com as determinações do projeto 
básico. 

No que diz respeito aos locais e aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicação deverá ser 
efetuada rigorosamente de conformidade com as presentes instruções ou, em casos não explicitados, 
conforme as recomendações dos respectivos FABRICANTES. 

Os materiais de pisos adotados deverão apresentar características compatíveis com utilização, cabendo 
unicamente à CODEMIG, efetuar qualquer alteração nas especificações originais do projeto executivo, 
quando algum fator superveniente assim o exigir. 

Os serviços deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, com suficiente 
experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final, 
resultem superfícies com acabamento esmerado e com a qualidade e durabilidade específicos de cada 
tipo de material. 

Todos os pisos serão nivelados a partir de pontos de nível demarcados nos pilares na ocasião da 
execução da estrutura, através de aparelho de nível a laser. Este aparelho será utilizado também 
durante a execução de todos os tipos de piso. Ele permite a rápida e precisa verificação do nível e 
caimentos, através da geração de um plano horizontal ou inclinado de referência, constituído pela 
projeção de laser, captado por um sensor eletrônico. O aparelho será instalado em local, onde o trânsito 
de pessoas e a possibilidade de deslocamento do mesmo seja menor; a base deverá ser o mais firme 
possível. Define-se então a referência de nível segundo a qual, será verificado o nível do piso. Posiciona-
se o sensor eletrônico do aparelho, fixado a uma régua de alumínio, em diversos pontos, possibilitando o 
acompanhamento constante do nivelamento do piso, durante sua execução. 

A base para aplicação do piso deverá ser constituída de laje de concreto a qual receberá o revestimento 
de piso especificado ou poderá receber acabamento final, já durante sua concretagem. 

Para os casos em que a base de concreto esta diretamente apoiada sobre o solo, a fim de se evitar a 
presença de umidade nos pisos, deverão ser executados, quando necessário, projetos de drenagem e 
impermeabilização, compatíveis com as características do solo, profundidade do lençol freático e perfil 
do terreno. 

Os pisos internos laváveis, bem como os pisos externos impermeáveis, deverão ser executados com 
caimento adequado, em direção ao captor mais próximo, de modo que o escoamento de água seja 
garantido em toda sua extensão, sem a formação de quaisquer pontos de acúmulo. 

Em locais sujeitos a lavagens frequentes os pisos devem ser executados com caimento mínimo de 0,5% 
em direção ao ralo ou à porta de salda, não devendo ser ultrapassado o valor de 1,5%. Nos boxes de 
chuveiro, o caimento deve estar compreendido entre 1,5% e 2,5%. Em pisos externos, aplicados sobre 
lajes suspensas de cobertura ou não, deve-se observar o caimento mínimo de 1,5%. 
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Juntas estruturais, porventura existentes na base de concreto, deverão ser respeitadas em todas as 
camadas constituintes do sistema de revestimento do piso especificado, com a mesma da estrutura e 
adequadamente tratadas. 

Os pisos deverão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento de paredes, e no caso 
específico de ambientes internos, após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação 
das aberturas para o exterior. 

Sempre que seja necessário sua execução antes do término dos revestimentos de paredes, muros e 
tetos deverá ser prevista proteção eficiente e compatível com o piso executado e deverá ser respeitado o 
prazo de liberação para tráfego. 

Antes de se dar início à execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de água, 
esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas e testadas, com suas valas 
de embutidura devidamente preenchidas. 

acesso às áreas a serem revestidas deverá ser vedado às pessoas estranhas ao serviço, durante toda 
sua execução, ficando proibido todo e qualquer trânsito sobre áreas recém-executadas, durante o 
período àe cura característico de cada material. 

Os pisos recém-aplicados, em ambientes internos ou externos, deverão ser convenientemente 
protegidos da incidência direta de luz solar e da ação das intempéries em geral, sempre que as 
condições locais e o tipo de piso aplicado, assim determinarem. 

A recomposição parcial de qualquer tipo de piso, só será aceita pela FISCALIZAÇÃO quando executada 
com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o revestimento houver sido recomposto, não 
sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 

17.2.3.1 CONTRAPISO 

contrapiso, será executado e medido separadamente, somente nos casos em que a base de concreto 
apresentar um desnível acentuado, quando houver a necessidade de definição de caimentos 
específicos, ou quando o tipo de acabamento final, assim o exigir (pisos vinílicos, laminados de madeira, 
cerâmica, granito, etc.). 

contrapiso deverá ser efetuado com uma argamassa de consistência seca (farofa) no traço 1:3 
(cimento e areia) e espessura compreendida entre 20 mm e 30 mm. 

A base para o recebimento do contrapiso e de qualquer outra argamassa de assentamento ou 
acabamento final deverá estar limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras partículas que 
poderão ser removidos através de varrição ou lavagem da superfície. Além destes, deverão, também, 
ser removidas a nata superficial frágil do concreto e contaminações específicas. 

As referências de nível devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma argamassa do 
contrapiso. Deverão ser previstas taliscas junto aos ralos, quando existentes, de modo a garantir o 
caimento necessário. Não devem ser executadas mestras. 

Para aumentar a aderência do contrapiso à base, deverá ser executada, antes do lançamento desta 
argamassa de regularização, camada de ponte de aderência, constituída de uma mistura de cimento e 
areia fina (1:1), em volume, sendo facultado o uso de adesivos. Ê importante garantir que esta camada 
ainda esteja úmida quando do lançamento do contrapiso. 

A argamassa de contrapiso deverá ser espalhada com enxada e compactada através de soquete com 
base da ordem de 30 cm x 30 cm e 8 kg. 

Todo o taliscamento deve ser retirado e preenchido com a mesma argamassa do contrapiso. 

O acabamento da argamassa de contrapiso deve ser compatível com o revestimento final, a saber: 
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Piso cimentado: apenas sarrafeado; 

Cerâmicas e pedras: sarrafeado e levemente desempenado com desempenadeira de madeira, 
garantindo textura áspera; 

Carpetes, têxteis e de madeira, mantas vinílicas : sarrafeado, desempenado com 
desempenadeira de madeira seguida de desempenadeira de aço. 

O tráfego sobre contrapisos recém executados deverá ser interditado pelo período de 2 a 3 dias. 

Para execução da pavimentação final, deverão ser aguardados os seguintes prazos de maturação do 
contrapiso: 

Piso cimentado, cerâmicas e pedras: 14 dias; 

Carpetes, têxteis e de madeira, mantas vinificas: 28 dias 

17.2.3.2 PISOS MONOLÍTICO 

As pavimentações em piso monolítico serão preparadas e fundidas no local, em placas formadas por 
juntas de dilatação, cuja execução deverá obedecer ao adiante estabelecido. 

A base deverá ter resistência de 13,5 Mpa para suportar os efeitos da ancoragem da argamassa 
autonivelante e deverá ser firme, limpa, seca e isenta de óleos e graxa. 

A aplicação do primer sobre a base deverá ser feita com rolo de lã de carneiro ou com pulverizador sem 
encharcar. Deixar secar e em seguida aplicar a argamassa autonivelante. 

A argamassa autonivelante deverá ser lançada de altura de 30 a 50 centímetros 

A saliência das juntas, acima da camada de base, que correspondera à espessura da camada do piso 
que será de 12 milímetros. 

As juntas de dilatação serão acrilicas. 

A superfície do "terrazzo" acabada deverá apresentar a máxima compacidade de grânulos possível e 
numa proporção nunca inferior a 70% de grânulos de agregado rochoso. 

A superfície será submetida a uma cura de seis dias, no mínimo, sob constante umidade. 

Decorridos oito dias, no mínimo proceder-se-á ao primeiro polimento, à máquina. 

Proceder-se-á, então, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais visíveis as falhas, vazios ou 
depressões de superfícies, que serão estucadas ou tomadas com cimento e corante idêntico aos usados 
na composição do piso. 

Será dado um polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos, do n°80 ao n° 120. 

Como acabamento de maior luxo, a lustração será feita com sal de azedas (ácido oxálico). 

Como acabamento normal, lustrar-se-á com duas demãos, no mínimo, de cera virgem ou cera de 
carnaúba branca. 

O polimento à mão só será permitido nos locais onde não for possível o emprego de máquina, por 
exiguidade de espaço ou curvatura da superfície. 

17.2.3.3 PISO CIMENTADO 
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Os pisos cimentados devem ser executados em argamassa no traço 1:3, em volume, (cimento e areia 
lavada média), podendo ser utilizado o sistema "sobre úmido" (argamassa lançada diretamente sobre a 
base, concreto ou contrapiso, antes do início de pega da base) ou "sobre 
seco" (argamassa sobre base já curada e endurecida). 

Em função das solicitações a que os pisos cimentados estão submetidos, o sistema "sobre seco" é o 
mais utilizado, podendo-se aumentar a aderência do piso cimentado à base, pela prévia aplicação, 
instantes antes do lançamento da argamassa, de ponte de aderência constituída por pasta de cimento e 
areia lavada fina (1:2), em volume, sendo facultado ouso de adesivos. 

A espessura da argamassa do piso cimentado varia entre 10 mm e 20 mm para o sistema "sobre úmido" 
e de 20 mm a 30 mm para o "sobre seco". 

Recomenda-se a utilização de um mesmo tipo de cimento em todas as camadas constituintes do sistema 
(laje, contrapiso, ponte de aderência e piso cimentado). 

O preparo da argamassa pode ser manual, quando se tratar de pequenos volumes e deve ser efetuado 
sobre superfície plana e limpa, misturando-se, inicialmente o cimento à água. Para volumes de 
argamassa superiores a 100 kg de cimento, o amassamento deve ser mecânico em betoneira, lançando-
se partekla água e o volume de areia na betoneira em funcionamento, completando com todo o volume 
de cimento e o restante da água, sendo o tempo de mistura nunca inferior a 3 minutos. 

A argamassa produzida não deve ser utilizada em prazo superior ao de início de pega do cimento (-a 2,5 
horas), devendo ser descartada após este intervalo. 

Antes do lançamento da argamassa sobre a base, serão definidos os pontos de nível, que em pisos com 
juntas pode ser estabelecido pelos próprios perfis previamente assentados (24 horas antes com a 
mesma argamassa do piso). 

O lançamento da argamassa deve ser efetuado de modo a obter o máximo adensamento contra a base, 
sendo então sarrafeada, procedendo-se o acabamento especificado. 

Pisos recém aplicados devem ser submetidos a processo de cura úmida por 7 dias (areia úmida, sacos 
de estopa umedecidos) e devem ser protegidos de contaminações e tráfego. 

A limpeza final do piso deve ser executada, no mínimo, 14 dias após a sua execução, utilizando-se 
escova de piaçaba, água, sabão neutro e em seguida, égua em abundância. 

As juntas de construção devem definir painéis de dimensões especificadas em projeto. As juntas 
poderão ser definidas antes do lançamento da argamassa, pela fixação prévia dos perfis, ou serem 
posicionadas sob pressão após o lançamento da argamassa. A profundidade desta junta não deve ser 
inferior a 70% da espessura da camada do piso. Sempre que os perfis forem previamente fixados, deve-
se executar frisamento da argamassa de fixação, bem como executar ponte de aderência antes do 
lançamento do piso cimentado. 

Juntas de movimentação do piso devem ser previstas em projetos específicos sempre que houver juntas 
na base, área de piso cimentado superior a 60 m2  ou a maior dimensão seja superior a 10m. Estas juntas 
promovem a liberdade do sistema de piso até a camada de base, devendo ser preenchidas com material 
de enchimento e selante. 

A cota do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em relação à cota 
especificada no projeto. 

Os pisos projetados em nível não devem apresentar desníveis superiores a L/1000 nem maiores que 5 
mm, sendo L o comprimento total considerado. 

O caimento real do piso acabado não deve diferir em mais de 0,1% do caimento especificado no projeto. 
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Na verificação da planeza do piso acabado, deve-se considerar as irregularidades graduais e as 
irregularidades abruptas, a saber: 

Irregularidades graduais: menores que 3 mm em relação a uma régua de 2 m; 

Irregularidades abruptas: menores que 1 mm em relação a uma régua de 20 cm. 

Essas exigências são válidas tanto para as irregularidades presentes no corpo dos painéis quanto para 
os desníveis existentes entre dois painéis adjacentes. 

O deslocamento horizontal do eixo de uma junta de construção ou de movimentação em relação à 
posição indicada no projeto não deve superar 10 mm, sendo que a distorção angular desse eixo não 
deve exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 

Os desalinhamentos observados ao longo de um perfil de junta de construção, ou da borda de uma junta 
que será preenchida com um selante, não devem exceder 2 mm em relação a uma régua de 2 m de 
comprimento. 

17.2.3.4 PISOS EM GRANITO 

A base de assentamento das pedras em placas, no método convencional, corresponde à própria laje de 
concreto, adequadamente limpa e curada. 

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia lavada fina, na 
proporção de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso sejam necessárias 
espessuras maiores, deverá, previamente, ser executado contrapiso, sendo necessário aguardar um 
prazo de 14 dias entre o término desta camada de regularização e o assentamento das placas. 

Materiais claros que possam apresentar problemas com manchamentos em sua superfície deverão 
utilizar argamassa confeccionada com cimento branco ou o seu verso previamente chapiscado com 
cimento branco e adesivo acrílico, misturado junto a água de amassamento deste chapisco. 

Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência da argamassa à 
base, esta deve ser umedecida e polvilhada com cimento formando uma pasta que deve ser espalhada 
com vassoura de piaçaba, formando uma camada de, no máximo, 5 mm. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2 m2  e sarrafeada. 

Sobre esta argamassa úmida, deve ser polvilhado cimento molhado com adesivo, de modo a garantir a 
aderência da placa à argamassa de assentamento. 

As placas devem ser distribuídas, conforme a configuração de projeto, pressionadas sobre esta pasta e 
batidas com desempenadeira de madeira. 

Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por percussão ao toque, a 
presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, porventura, comprometidas. 

Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da argamassa sobre as 
mesmas. 

Os rebaixos, recortes ou furos serão executados com a melhor técnica, de forma que a peça não fique 
prejudicada na qualidade ou no aspecto. 

Durante a execução dos serviços de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, todos os 
respingos e manchas de argamassa, deverão ser imediatamente removidos com água limpa e escova 
apropriada. 
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É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 5 dias não deve ser permitido o tráfego 
de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. 

piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as peças. 

A cota do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em relação à cota 
especificada no projeto. 

O caimento dos pisos de ambientes laváveis, não deve ser inferior ao especificado em projeto. 

Em ambientes não laváveis, o caimento não deve ser maior do que aquele especificado no projeto. 

As irregularidades graduais não devem superar 2 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento. 

As superfícies revestidas devem ficar perfeitamente niveladas e sem saliências apreciáveis entre as 
peças. 

As juntas de movimentação e dessolidarização devem estar presentes nas posições anotadas em 
projeto técnico especifico e a sua largura não deve diferir mais que 2 mm em relação à largura 
especificada no projeto, sendo que as bordas das placas de rocha assentadas na região da junta devem 
estar perfeitamente alinhadas, não sendo aceitas irregularidades graduais maiores que 2 mm em relação 
a uma régua com 2 m de comprimento. 

deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentação em relação à posição indicada no projeto 
não deve exceder 20 mm e a distorção angular deste eixo não deve exceder um ângulo com tangente 
igual a 1:350. 

As pedras em placas devem estar aderidas ao substrato, não apresentado som cavo por percussão ao 
toque. 

17.2.3.5 PISO EM MANTA VINILICA 

Os pisos vinificas, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações do respectivo 
FABRICANTE e com as presentes especificações, sobre bases rigorosamente niveladas e 
desempenadas, limpas e absolutamente secas, e exclusivamente em locais não sujeitos a infiltração 
ascendente de umidade. 

A base para assentamento corresponde a um contrapiso, com ,acabamento liso, perfeitamente nivelado, 
e com idade superior a 28 dias. 

O contrapiso para aplicação do piso vinifico, devera ser executado com folga de nível exata, determinada 
em função da espessura do material a ser utilizado. 

Antes do assentamento deverá ser efetuada uma regularização prévia do contrapiso, pela aplicação de 
pasta de cimento e adesivo PVA através de desempenadeira metálica lisa resultando em camada com 
espessura inferior a 1,5 mm. 

É importante que cada manta seja cortada a partir de rolos de mesma partida, pois isto garante uma 
reprodução de cor exata. 

assentamento de pisos vinificas deverá ser efetuado com adesivo de contato à base de neoprene, 
fornecido ou indicado pelo respectivo FABRICANTE, estendido de forma continua e homogênea, com 
desempenadeira de aço lisa, sobre a base previamente regularizada e cuidadosamente espanada por 
ocasião da aplicação. 

material deverá ser cortado no comprimento aproximado, deixando cerca de 5 cm em todos os lados 
para o corte final. Se precisar mais de um pedaço de manta, o pedaço deverá ser cortado no 
comprimento, adicionando a mesma quantidade que a coincidência da concepção de cada pad 
acrescido da margem de corte 5 cm. 
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Para cortar a manta, deve ser colocada uma régua de metal ou régua de corte para cobrir ambas as 
bordas do material que se sobrepõem. 

A manta deverá ser cortada, dobrada e colada de acordo com as instruções do fabricante. 

Após a limpeza final conforme recomendação do FABRICANTE, o piso deverá ser interditado por 48 
horas. 

piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as peças. 

Não serão aceitas saliências entre as peças. 

Uma vez concluída a instalação, recomenda-se um período de secagem de pelo menos 48 horas antes 
da utilização. 

17.2.3.6 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 

assentamento das soleiras será realizado, utilizando-se o mesmo procedimento descrito para pisos, 
respeitando-se as particularidades de cada caso. 

A superfície de instalação dos rodapés deverá apresentar-se livre de depressões e/ou saliências. 

Os rodapés, de madeira e de granito, somente poderão ser instalados após a execução da 1a  demão de 
pintura para que assim seja dado bom acabamento. 

Os peitoris serão assentados seguindo-se os mesmos procedimentos descritos para pisos, de acordo 
com o material utilizado. Deve-se atentar para alguns detalhes executivos, como a previsão de uma 
inclinação mínima de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no 
mínimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada. 

A largura do peitoril será igual à espessura da parede acabada, acrescida das pingadeiras, externa e 
interna. 

assentamento de peitoril de janelas de alumínio seguirá as prescrições do item serralherias onde 
couber. 

17.3 CONTROLE 

Verificar, oportuna e sistematicamente, a qualidade dos materiais e componentes a serem utilizados, 
tanto na argamassa de assentamento quanto no revestimento dos pisos, nos rodapés, nas soleiras e/ou 
nos peitoris, confrontando-os com as exigências das normas técnicas concernentes à matéria e das 
especificações do projeto. 

Sempre que pertinente, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a submissão desses 
materiais e componentes a testes e ensaios de verificação de desempenho em laboratório qualificado e 
idôneo e de conformidade com as normas técnicas (brasileiras, ou internacionais, na falta daquelas) 
aplicáveis, caso a caso. 

Exigir da CONTRATADA a prévia seleção e agrupamento de materiais de revestimento, por suas 
dimensões (inclusive espessura), tonalidade e outras características especificamente definidas como 
importantes no detalhamento executivo e/ou nas especificações do projeto arquitetônico. 

Antes da liberação da execução dos revestimentos de piso, verificar a adequada execução do lastro de 
concreto (ou laje de piso, no caso de edificações com mais de um pavimento), da argamassa de 
regularização, do teste preliminar de desempenho de tubulações de quaisquer naturezas, embutidas na 
laje de piso e/ou no lastro de concreto do térreo e/ou enterradas sob o mesmo e da correta dis 	• e 
embutimento de ralos, caixas de passagem e/ou inspeção previstas nos projetos. 
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Antes da execução do revestimento de piso, a argamassa de regularização (ou o próprio lastro de 
concreto do pavimento térreo, ou a laje de piso) deverá ser submetida a uma severa operação de 
limpeza, com integral remoção de quaisquer resíduos capazes de comprometer a qualidade do piso final 
e/ou sua aderência àquela base. 

As dimensões, os materiais constitutivos, os arremates e a forma de assentamento dos rodapés de 
paredes, das soleiras de portas e dos peitoris de janelas deverão seguir rigorosamente as especificações 
e detalhes executivos do projeto arquitetõnico. 

17.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

17.4.1 PISOS EM GERAL/SOLEIRAS E PEITORIS 

O serviço será levantado por metro quadrado (m2) a ser executado, baseando-se nas dimensões do 
projeto. O levantamento será realizado nível por nível, separando-se por tipo de piso, soleira ou peitoril, 
devidamente especificado. 

Os serviços serão pagos ao preço unitário contratual, contemplando toda a mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à sua execução. 

Pisos monolíticos e pisos de argamassa de alta resistência já incluem em sua composição de custo 
unitário,S execução do contrapiso, não sendo este, portanto, objeto de medição. 

17.4.2 RODAPÉS 

O serviço será levantado por metro (m) a ser executado, baseando-se nas dimensões de projeto. O 
levantamento será realizado nível por nível, separando-se por tipo de rodapé, devidamente especificado. 

Os serviços serão pagos ao preço unitário contratual, contemplando toda a mão-de-obra, materiais e 
ferramentas necessárias à sua execução. 

18. GRUPO 18— LOUÇAS E METAIS 

18.1 OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo apresentar os parâmetros a serem seguidas nas instalações das 
Louças e Metais do Centro de Convenções e Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

18.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

18.2.1 GENERALIDADES 

Dentre as normas da ABNT referentes ao assunto — aparelhos sanitários de louça — haverá particular 
atenção para o disposto nas seguintes: 
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NBR 6452:1985 —Aparelhos Sanitários de Material Cerâmico (EB-44/1985) 

NBR 6463:1985 — Material Cerâmico Sanitário — Determinação de Absorção de Água (MB-
111/1985). 

NBR 6498:1983 — Bacia Sanitária de Material Cerâmico de Entrada Horizontal e Saída Embutida 
Vertical — Dimensões (PB-6/1983). 

NBR 6499:1985 — Lavatório de Material Cerâmico de Fixar na Parede — Dimensões (PB-7/1985). 

NBR 6500:1992 — Mictórios de Material Cerâmico — Dimensões (PB-10/1990). 

NBR 9060:1985 — Bacia Sanitária de Material Cerâmico — Verificação do Funcionamento (MB-
2194/1985). 

sp E 
NBR 9065:1985 — Bidê de Materiais Cerâmico — Dimensões (PB-1165/1985). 	

k/C311  
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18.2.2 MATERIAIS 

18.2.2.1 LOUÇAS 

A louça para os diferentes tipo de aparelho sanitário e acessórios será de grés branco (grés porcelânico), 
salvo quando expressamente especificado de modo diverso. 

As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações e fendas, sonoras, resistentes e 
praticamente impermeáveis, 

O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos. 

Admite-se o emprego, de aparelhos sanitários de louça, fabricados por: 

Celite S.A. Indústria e Comércio. 

Cidamar S.A. Indústria e Comércio. 

Duratex S.A., sob a marca "Deca", 

Ideal Standard Wabco Indústria e Comércio Ltda. 

Incepa — Indústria Cerâmica Paraná S.A. 

18.2.2.2 ESMALTADOS 

Os aparelhos e acessórios, de ferro fundido esmaltado ou de chapa esmaltada, não poderão apresentar 
quaisquer defeitos de fundição, moldagem, laminação, usinagem ou acabamento; as arestas serão 
perfeitas, as superfícies de metal serão isentas de fendilhamento, esfoliações, rebarbas, 
desbeiçamentos, bolhas e, sobretudo, de depressões, abaulamentos ou grânulos. 

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações, e a coloração será 
absolutamente uniforme. Nas peças coloridas haverá particular cuidado na uniformidade de tonalidade 
das diversas unidades de cada conjunto. 

As peças sujeitas a condições mais severas levarão esmalte do tipo resistente a ácidos, sempre 
designadas nas especificações particularizadas, pela referência "RA". 

Admite-se o emprego, de aparelhos sanitários esmaltados, fabricados por: 

Fundição Brasil S.A 
Metalúrgica Douat 

18.2.2.3 METAIS — APARELHOS SANITÁRIOS 

Os artigos de metal para equipamento sanitário serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e 
cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; 
as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, 
vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. 

A galvanoplastia dos metais será primorosa, não se admitindo qualquer defeito na película de 
recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície base. 

18.2.2.4 METAIS FORJADOS 

Os metais forjados são os produtos obtidos a partir de vergalhões de qualidade controlada. 
Esses vergalhões são cortados em pequenos blocos, denominados batoques, os quais são aque 
para adquirir plasticidade. 
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Em seguida, os blocos são trabalhados em prensas e submetidos às operações de acabamento. 

Como o metal não é derretido e depois resfriado — caso da fundição -, o produto resulta isento de bolhas 
de ar, compacto, sem porosidades e preciso em suas dimensões. 

Admite-se emprego do produto fabricado por Fabrimar S.A. Indústria e Comércio. 

18.2.2.5 METAIS FUNDIDOS 

Os metais fundidos são os produtos obtidos a partir do aquecimento do metal — até a liquefação — e o 
seu posterior resfriamento na forma da peça que se procura fabricar. 

Para obter-se produto compacto, o resfriamento deve processar-se com todos os requisitos e cautelas, 
evitando-se a formação de bolha de ar, defeito que poderá prejudicar o funcionamento da peça. 

Consideram-se análogos os produtos fabricados por: 

Celite S.A. Indústria e Comércio 

Duratex S.A. sob marca "Deca" 

Ideal Standard Wabco Indústria e Comércio Ltda. 

Metalúrgica Triângulo S.A. (MG) 

18.2.3 INSTALAÇÃO 

A instalação das louças e metais será executada seguindo-se as instruções do frabricante e das normas 
técnicas pertinentes. 

18.3 CONTROLE 

Será verificado o atendimento às normas e instruções do fabricante. 

Não será admitida a instalação de peças fora da posição indicada em projeto. 

18.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O serviço será levantado por peça instalada (unid), de acordo com o projeto. O levantamento será 
realizado peça por peça separando-se por tipo, devidamente especificado. 

Os serviços serão pagos ao preço unitário contratual, contemplando toda a mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à sua execução. 

19. GRUPO 19— VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS. 

19.1 VIDROS 

19.1.1 OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a serem seguidas nos vidros a serem 
instalados no Centro de Convenções e Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

19.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

19.1.2.1 GENERALIDADES 

Dentre as normas da ABNT referentes ao assunto particular atenção para o disposto nas seguintes: 
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NBR 7199: Projeto, Execução e Aplicações: Vidro na Construção Civil (NB-226/1988); 

NBR-11706 — Vidros na Construção Civil; 

NBR-7210 - Vidro na Construção Civil; 

NBR 7334: Vidros de Segurança — Determinação dos Afastamentos Quando Submetidos à 
verificação Dimensional (MB-1617/1981); 

NBR 9492: Vidros de segurança — Determinação da Visibilidade após Ruptura e Segurança 
Contra Estilhaços ( MB-1529/1986); 

NBR 9493: Vidros de Segurança — Determinação da Resistência ao Impacto com Phanton (MB-
1530/1986); 

NBR 9494: Vidros de Segurança — Determinação da Resistência ao Impacto com Esfera (MB-
1531/1986); 

NBR 9497: Vidros de Segurança — Determinação da Separação da Imagem Secundária (MB-
2433/1986); 

NBR 9498: Vidros de Segurança — Ensaio de Abrasão (MB-2434/1986) 

NBR 9499: Vidros de Segurança — Ensaio de Resistência a Alta Temperatura (MB-2435/1986) 

NBR 9501: Vidros de Segurança — Ensaio de Radiação (MB-2436/1986); 

NBR 9502: Vidros de Segurança — Determinação da Resistência à Umidade (MB-2437); 

NBR 9503: Vidros de Segurança — Determinação da Transmissão Luminosa (MB-2438); 

NBR 9504: Vidros de Segurança — Determinação da Distorção Óptica (MB-2439). 

19.1.2.2 MATERIAL 

19.1.2.2.1 VIDROS LISOS, TRANSPARENTES, INCOLORES 

Serão usados vidros planos, lisos transparentes, incolores, superfícies perfeitamente polidas, 
apresentando alta resistência conferida por processo de têmpera. A têmpera será efetuada no sentido 
horizontal, para evitar "marcas de pinças", a aparição de repuxos no bordo do vidro e a falta de 
retilinidade local. 

Vidros temperados têm resistência mecânica e ao choque térmico aproximadamente seis vezes maior 
que a do vidro comum, tratado de forma a, quando fraturado, fragmentar-se totalmente em pequenos 
pedaços menos cortantes. 

19.1.2.3 EXECUÇÃO 

Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes do 
projeto arquitetõnico, com as presentes especificações, de acordo com a NBR-7199, NBR-11706 e 
recomendações dos FABRICANTES, quando houver. 

Os vidros não devem apresentar defeitos, como: ondulações, manchas, bolhas, riscos, lascas, 
incrustações na superfície ou interior da chapa, irisação (defeito que provoca decomposição da luz 
branda nas cores fundamentais), superfícies irregulares, não-uniformidade de cor, deformações ou 
dimensões incompatíveis. 

Em se tratando de vidros de segurança laminados, são conhecidos alguns defeitos típicos que requ rvul-ea-  P 
atenção na conferência. São eles: 

;')\S /C C 
O 

Defasagem: escorregamento relativo entre as chapas de vidro constituintes do vidro laminado'OEM 
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Descolamento: falta de aderência entre as chapas de vidro e a película de material aderente; 

Manchas de óleo: mancha causada pela penetração de substâncias oleosas pelas bordas do 
vidro laminado; 

Embranquecimento: região da chapa de vidro com aparência leitosa; 

Mancha da película aderente: qualquer área restrita que apresenta diferença de coloração em 
relação ao restante da chapa de vidro laminado; 

Impressão digital: marca deixada, durante o manuseio, entre as chapas do vidro laminado; 

Inclusão: toda substância estranha entre as chapas do vidro; 

Linha: defeito na película do material aderente, resultando, após a fabricação do vidro laminado, 
em aspecto de fio; 

Risco da película aderente: qualquer área restrita que apresenta diferença de coloração em 
relação ao restante da chapa de vidro laminado. 

A espessura de uma chapa de vidro deve ser medida com um paquímetro, com precisão de 0,05 mm, 
junto da borda, em uma única medição. A largura e o comprimento serão medidos com uma trena 
metálica com precisão de 1 mm. 

O armazenamento dos vidros deve ser efetuado em local adequado, protegido de poeira, de umidade 
que posa provocar condensações e de contatos que venham deteriorar as superfícies das chapas. 

Após assentadas as placas transparentes, não é indicada a marcação (temporária) dos vidros, com tinta 
a base de cal, que constitui um produto agressivo, podendo produzir marcas permanentes no vidro. 
Recomenda-se a utilização de tinta látex (PVA), de fácil limpeza e não agressiva. A marcação deve ser 
efetuada de maneira bem visível para evitar acidentes. 

A espessura dos vidros deverá ser estabelecida em função das áreas das aberturas, da distância das 
mesmas com relação ao piso e da vibração e exposição a ventos fortes dominantes. A medida dos 
vidros deverá ser verificada antes da instalação destes. 

Para o assentamento e fixação das chapas de vidro deverão ser empregadas baguetes ou perfis de 
neoprene, gachetas de borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos, conforme 
determinação do projeto executivo. 

Quando for o caso, deverá ser executado arremate com massa de vidraceiro composta de gesso crê e 
óleo de linhaça, de modo que apresente um aspecto uniforme após a execução, sem a presença de 
bolhas. Deverão ser utilizados pigmentos para que após a dosagem, a massa tenha coloração prevista 
para a pintura das esquadrias. 

Antes da colocação dos vidros nos rebaixas dos caixilhos, estes deverão ser bem limpos e lixados. Os 
vidros deverão ser assentados entre as duas demãos finais de pintura de acabamento. 

As placas de vidro não deverão apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, salvo 
quando previsto em projeto. 

Quando houver previsão de deformações estruturais na obra, deve-se adotar caixilho provido de 
articulações que impeçam a transmissão de esforços secundários ao mesmo e consequenteme te, ao 
vidro. 

19.1.3 CONTROLE 

As dimensões (inclusive espessuras) e os tipos dos vidros utilizados na obra deverão obedecer 
rigorosamente as definições do projeto arquitetõnico, de seu detalhamento executivo e/ou de suas 
especificações. Eventuais alterações apenas poderão ser efetuadas por material de qualidade idêntica 
ou superior, e ainda assim, mediante autorização da CODEMIG. 
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Todos os caixilhos devem receber pelo menos a primeira demão da pintura de acabamento final antes 
da colocação dos vidros. 

Não será permitida a colocação de vidros trincados e/ou de corte irregular, com falhas que possam 
comprometer a estanqueidade ou o bom aspecto da esquadria. 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a massa deverá se apresentar seca, não 
deformável e isenta de fissuras. Caso a massa não tenha ganho consistência 20 dias após a sua 
aplicação, deverá ser substituída. 

Salvo no caso em que recomendações especificas, em contrário, tenham sido efetuadas nos detalhes 
executivos e/ou nas especificações técnicas do projeto arquitetõnico, tanto a massa de fixação e de 
vedação, quanto os baguetes de fixação, se pertinente, deverão ser pintados na mesma cor e tonalidade 
do caixilho. 

19.1.4 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas nos Espelhos a serem instalados no Centro de Convenções e Exposições de São João 
Del Rei, Minas Gerais. 

19.1.5 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

19.1.5.1 GENERALIDADES 

Para melhor orientação dever-se-á, obrigatoriamente, consultar as seguintes normas: 

NBR-7199 — Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil; 

NBR-11706 — Vidros na construção civil; 

NBR-7210 - Vidro na construção civil. 

19.1.5.2 MATERIAL 

Os Espelhos a serem utilizados na obra deverão ter Dupla Proteção. 

DUPLA PROTEÇÃO 

Processo de Espelhação: 

Lavagem de chapa de cristal, utilizando água desmineralizada, aquecida, com alto padrão de 
pureza. Em seguida, polimento. 

Aplicação de substancia sensibilizante — estanho — para dar maior aderência da prata à chapa de 
cristal. 

Aplicação de prata metálica, responsável pela refletividade do cristal. 

Deposição de cobre, metal de sacrifício, para proteção de camada de prata. 

Primeira camada de tinta anticorrosiva — com formulação própria do fabricante — destinada a 
proteger a prata e o cobre. 

Segunda camada de tinta, protetiva, visando inibir a umidade e evitando, dessa forma, o início do 
processo de corrosão. 

P 
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PROCESSO 

O espelho 
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emprego de espelho dupla proteção fabricada 

DE ESPELHAÇÃO 

sem cobre (copper — free) é produzido por 
utilizados camada metálica de prata, agentes passivadores 

) 

-3 

1 

Brasil Ltda., sob a marca 

de segunda geração, no qual 
e tinta protetiva. 

é 

.. - 	I  "- 

Will°  

por Pilkington 

processo químico 
de ligamento 

TESTES NORMATIVOS 
NORMA 

DIN 
1238 

ESPELHO 
COMUM 

ESPELHO SEM 
COBRE 

OPTIMIRROR 
Corrosão máxima (mm) dos 
lados depois do teste CASS 
ISSO 3768 / DIN 50021 

3 0,5 0,2 

Manchas depois do teste 
CASS (quantidade/dm2) 
ISSO 3768/DIN 50021 

2<3 mm 
5<0,3 
mm 

<1 <1 

Corrosão comum (mm) dos 
lados depois do teste 
nevoeiro salino neutro ISSO 
3770 ou DUN 50021 

3 0,2 0,1 

Manchas depois do teste 
nevoeiro salino neutro 
(quantidade/dm2) ISSO 3771 
ou DIN 50021 

2<3 mm 
5<0,3 
mm 

<1 <1 

Corrosão máxima (mm) dos 
lados depois do teste de 
umidade DIN 50017 

O O O 

Manchas depois do teste de 
umidade (quantidade/dm2) 
DIN 50017 

2<0,3 
mm <1 <1 

polimerização, 

Admite-se 

processo confere ao espelho ao espelho sem cobre resistência à corrosão muito 
comuns. Além do mais, a camada metálica de cobre é mais sensível do que 

vulnerável à ação de agentes de limpeza à base de amoníaco e, também, 
presentes nas colas utilizadas como adesivos para os espelhos. 

emprego de espelho sem cobre (copper-free) fabricado por Cebrace Cristal 
"Optimirror" e com as seguintes características: 

superior 
a de prata, pois 

a agentes 

Plano Ltda., 

a dos 

de 

sob 

o 
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C 
' 
o 
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DIMENSÕES DAS CHAPAS (m) 
3,21 X 2,00 
3,21 X 2,20 
3,21 X 2,40 

ESPESSURAS (mm) 4, 5, e 6 

CORES Incolor, cinza, verde e bronze 

19.1.5.3 EXECUÇÃO 

A base para o assentamento de espelhos será definida no projeto executivo, podendo ser: 

Emboço em argamassa traço 1:4 (cimento/areia) desempenado sem ondulações. Após completa 
cura do emboço desempenado, aplica-se sobre ele compensado em madeira com no mínimo, 2 
mm de espessura, ou uma lâmina de cortiça; 

No caso de base em azulejo, este deverá receber uma lâmina de compensado ou cortiça antes 
da fixação do espelho. 

Na colocação das chapas com parafusos, os furos serão sensivelmente maiores que seus diâmetros, de 
forma a permitir a colocação de bucha e arruela de elastômero para amortecimento das tensões na área. 

É vedado o emprego de solvente do tipo benzeno, tolueno e aguarrás mineral, por serem produtos que 
atacam o nitrato de prata. A limpeza das superfícies poderá ser efetuada com pano umedecido com 
álcool ou água com sabão neutro. 

Em locais de umidade elevada, não se recomenda o uso de revestimento com espelhos. 

Todos os contornos das chapas serão lapidados. 

19.1.5.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

19.1.5.4.1 VIDROS EM GERAL 

serviço será levantado e medido por m2  (metro quadrado) de vidro instalado, considerando se a área 
efetiva dos respectivos caixilhos, descontada toda e qualquer interferência, decorrente da instalação de 
equipamentos ou chapas de vedação de outra natureza. 

pagamento será pelo preço unitário contratual que remunera o fornecimento e instalação do vidro 
especificado, independente do tipo de caixilharia e do processo de fixação utilizado, inclusive perdas de 
corte. 

19.1.5.4.2 ESPELHO COMUM 

serviço será levantado e medido por m2  (metro quadrado) de espelho instalado, considerando-se sua 
área efetiva. 

preço unitário remunera o fornecimento e instalação do espelho especificado, inclusive os respectivos 
suportes, requadro e elementos de fixação. 

20. GRUPO 20— PINTURA 

20.1 OBJETIVO eNe20 emo 

    

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços de pintura no Centro de Convenções e Exposições de São 
João Del Rei, Minas Gerais. 
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20.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

20.2.1 GENERALIDADES 

As tintas de base acrílica obedecerão às normas ABNT referentes ao assunto, com particular atenção 
para as relacionadas na E-TIN. 1 e mais a seguinte: 

NBR 10998— Tinta de Acabamento Acrílica à Base de Solventes Orgânicos (EB-1839/1987). 

20.2.2 MATERIAL 

20.2.2.1 ARGAMASSAS - INDUSTRIALIZADA! REBOCO PARA PINTURA 

Argamassa pré-dosada, constituída, basicamente, de areia com tratamento térmico e rigoroso controle 
granulométrico, cal hidratada e aditivos especiais que lhe confere características de plasticidade e 
aderência. Particular atenção para o disposto na NBR 13281:1995 — vide E-ARG.31. 

Admite-se o emprego de argamassa industrializada, para reboco, fabricada por: 

Arga — Rio Argamassas Técnicas Ltda., soba marca "Argabase Mix 3", para paredes internas. 

Saint-Gobain Quartzolit Ltda., sob a marca "Reboquit Quartzolit. Cor: branca. Para uso externo, 
acrescentar 1 (um) kg de cimento Portland a cada saco de 20 (vinte) kg de "Reboquit Quartzolit". 

20.2.2.2 TINTAS E VERNIZES — ACRÍLICAS 

ACABAMENTO LISO 

Para efeito desta Especificação, tintas e vernizes acrílicos — acabamento liso — são aqueles em que o 
veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou 
copolimeros do ácido acrílico e do ácido metacrilico, bem como ésteres desses ácidos. 

Os acrílicos hidrossoliweis são produtos de secagem rápida e recomendados para aplicações em áreas 
onde, por questões se segurança, não se pode utilizar material à base de solventes orgânicos. 

Admite-se o emprego de tintas acrílicas fabricadas por: 

a) Tintas 

Akzi Nobel Coatings Ltda. — Divisão Coourtaulds International, sob as marcas "Flexacril Acrílica — 
Sistema IDS", (International Design Spectrum), acabamentos acetinado e semibrilho. 

Fosroc Reax Industrial e comercial Ltda., sob a marca "Deckguard S"; 

Glasurit do Brasil Ltda., sob as marcas "Suvinil 100% Acrílico Semi-brilho" e "Suvinil 100% 
Acrílico Fosco"; 

Química Industrial União Ltda., sob a marca "Acroplast", "Linha 5700"; 

Sherwin-Williams do Brasil S.A., sob a marca "Metalatex" e "Metalatex Spazio"; 

Stoncor Corrosion Specialiste Group Ltda., sob as marcas: 

"Carboline 3358"— "primer" acrílico hidrossolUvel. Aplicado diretamente sibre o metal 

"Carboline 3100", tinta acrílica hidrossoltivel. 

Tintas Coral Ltda., sob as marcas "Endurance", "coralplus" e "Coralplus Superlavável' 

b) Vernizes 

CADERNO DE ENCARGOS 
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Akso Nobel Coatings Ltda. — Divisão Courtaulds International, sob as marcas "Flexacryl Verniz 
Acrilico para Concreto" e' Flexacryl Fundo Preparador 100% Acrilico". 

Fosforo Reax Industrial e Comercial Ltda., sob a marca "Deckguard Transparente" , 100% 
metacrilato de metila; 

Fuseocolor Tintas e Vernizes Ltda., sob a marca "Fuseprotec". 

Glasurit do Brasil Ltda., sob a maca "Suvinil Verniz Acrílico para Concreto Aparente". 

Química Industrial União Ltda., sob a marca "Esmacril", código 55400, acrílico puro, não 
estirenado e à base de solventes aromáticos. 

Sherwin-Williams do Brasil S.A., sob a marca "Metalatex — Verniz Incolor"; 

Sika S.A., sob a marca "Sikaguard 65 Acril"; 

Tecno-Química S.A., sob a marca "Acriflex Incolor", ref.01.071.1.367. 

ACABAMENTO TEXTURIZADO 

Idem retro acima, porém com a adição de cargas minerais, pigmentos e aditivos em dispersão aquosa, 
proporcionando o acabamento texturado 

Admite-se o emprego de tintas acrílicas, acabamento texturizado, fabricadas por: 

Glasurit do Brasil Ltda., sob as marcas ''Selacril Látex Textura Acrílica", "Tempercril" e "Suvinil 
Texturado Acrilico Acabamento Hidro — Repelente". 

Plasticôte do Brasil, revestimentos S.A., sob a marca "Crepecor". 

Sherwin-Williams do Brasil S.A., sob a marca "Textura Acrpilica Metalatex". 

Tintas da Terra Indústria e Comércio Ltda., sob a marca 'Terracor". Comercialização: P.N. 
Representações Comerciais S/C Ltda. 

20.2.2.3 MASSA PARA MADEIRA 

Para efeito desta Especificação, massa para madeira é o produto constituído, basicamente, por resina 
acrílica, pigmentos naturais, cargas minerais inertes e água. 

O produto será solúvel em água na forma pastosa e totalmente insolúvel depois de curado. 

Admite-se o emprego de massa para madeira fabricada por Montana Química S.A., sob a marca "Mazza 
— Para Madeira". 

20.2.3 EQUIPAMENTOS 

Equipamentos de proteção individual 

Deverão ser atendidas as prescrições da norma de segurança do trabalho contidas nas Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Equipamentos de proteção de áreas móveis e utensílios 

Fita crepe com remoção sem resíduos; 

Sistema de dispensador manual; 

Filme plástico; 

Papel de proteção; 
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Panos para limpeza; 

Lona para forração de piso (conforme especificação do FABRICANTE). 

c) Equipamentos de aplicação 

Escova de aço, para escavação em superfícies; 

Lixas para uniformizar a superfície e criar ponto de aderência; 

Lixa para argamassa - grana 60 a 220; 
Lixa d'água para massa corrida PVA, acrílica — grana 220 a 600, óleo/esmalte; 
Lixa para madeira — grana 180 a 240; 
Lixa para ferro — grana 36 a 220; 
Lixas especiais; 
Lixa antiempastante para massa e madeira — grana 80 a 400; 
Blocos abrasivos e esponja abrasiva dupla face grana 120 a 400. 

Pincéis e trinchas para uso em sistemas a base solvente (alquídicas óleos vernizes); 

Rolos: 

Rolo de lã de carneiro ou lã sintética, usado para sistema a base de água (PVA Acrílica); 
Rolo de lã para epoxi, usado para sistemas de resina epoxi, podendo ser também 
utilizado para base d'água. Recomenda-se umedecer o rolo ligeiramente com água, 
retirando o excesso e deslizando-o na parede; 
Rolo de espuma, indicado para sistema a base de solvente; 
Rolo de textura, indicado para acabamento texturizado. 

Espátulas: indicada para o uso e remoção de tintas, em pequenas áreas; 

Desempenadeira de aço: usada para a aplicação de massa em grandes áreas; 

Bandeja: para acondicionar a tinta durante a aplicação facilitando a transferência de tinta para a 
ferramenta; 

Revólver ou pistola de pintura: para tintas a base de solvente, sendo o mais utilizado, o de 
calibragem entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm2; 

Sistema "air less": pintura a base d'água e base solvente. Consiste em um sistema de pressão, 
com pistola e recipiente central de tinta. Utilizado para grandes áreas de difícil acesso. 

20.2.4 EXECUÇÃO 

20.2.4.1 CONDIÇÕES GERAIS 

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta quanto ao preparo das 
superfícies e aplicação, o processo de pintura deverá se realizar nas seguintes etapas: 

preparação das superfícies; 

aplicação eventual de fundos; 

aplicação da tinta de acabamento. 

Todas as superfícies a pintar devem estar secas, limpas, lisas, isentas de graxas, óleos, ceras, resinas, 
sais solúveis e ferrugem e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento. 

Devem ser usadas somente tintas, vernizes, selantes, massas e outros produtos de qualidade 
comprovada. 
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No preparo da superfície, será feita aplicação prévia de selantes, vedante de poros e fissuras, e outros 
produtos, quando indicado no projeto ou especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

As superfícies de madeira serão preparadas com emprego de lixas, sucessivamente mais finas, até se 
obterem superfícies planas e lisas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais durante os trabalhos, até 
que as tintas sequem inteiramente. 

Em superfícies metálicas, a preparação se fará, principalmente, atendendo ao desengraxe e à 
eliminação de ferrugem. 

Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias à obtenção de coloração uniforme para as 
tonalidades especificadas no projeto, não devendo nunca ser inferior a duas. 

A segunda demão e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a precedente estiver 
inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas entre elas. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não 
destinadas a pintura (vidros, caixilhos em alumínio, ferragens de esquadrias, pisos, louças, etc.), devido 
à dificuldade de remoção de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas. 

Com a finalidade de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções especiais tais 
como o isolamento das guarnições das esquadrias com tiras de papel, cartolina, pano, etc., ou a 
separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou de fibra de madeira comprimida, etc. 

Os salpicos de tinta que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 
fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessário, com o devido cuidado para que o 
removedor não danifique o material que está sendo limpo. 

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO uma amostra 
com dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m, sob iluminação equivalente e em superfície idêntica à do 
local a que se destina. 

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores está determinada 
nos projetos e especificações, ou pessoalmente pela FISCALIZAÇÃO. 

Salvo autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas já 
preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 
A pintura em superfícies externas não poderá ser realizada em dias chuvosos. 

20.2.4.2 MÉTODOS DE APLICAÇÃO 

Para aplicação das tintas serão utilizados pincel, rolo manual ou pistola conforme o tipo de tinta e o local 
de aplicação. 

Para aplicação a pincel e a rolo manual, é essencial que a película não endureça antes que a operação 
esteja completa, isto é, a tinta deverá permanecer úmida o tempo suficiente para permitir a ligação das 
áreas pintadas sem deixar marcas ou manchas que indiquem a descontinuidade ou interrupção da 
operação de aplicação da tinta. 

A tinta será considerada boa para ser aplicada a pincel ou rolo manual quando obedecer aos segujnjs 
requisitos: 

Indicação do fabricante da tinta; 

Espalhamento efetuado com pequeno esforço (tinta não excessivamente viscosa ou espess 

Permanência da fluidez o tempo suficiente para que as marcas do pincel ou rolo manual 
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desapa eçam e evitem o escorrimento pelas superfícies verticais. 

Para reduzir a porosidade, uniformizar as superfícies e melhorar a textura facilitando a adesão da tinta 
de acabamento, deve-se fazer uso de fundos, conforme recomendado a seguir: 

Para paredes com reboco, usar fundo selador (composição líquida que visa reduzir e uniformizar 
a absorção excessiva da tinta pela superfície); 

Para madeira, usar também o fundo selador. Convém lembrar que as madeiras naturais contem 
um grande número de substâncias inclusive materiais fenólicos, alguns dos quais poderão 
interferir na secagem das tintas; 

Para elementos metálicos galvanizados, usar como fundo o primer epóxi tiocianato em dois 
componentes, isento de compostos de chumbo e cromato. 

20.2.4.3 PINTURA À PVA / TINTA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 

SOBRE PAREDE REBOCADA: 

Preparo da parede pela limpeza do pó, gorduras, etc.; 

Aplicação de fundo selador ou selador acrílico diretamente sobre reboco de 30 dias; 

Aplicar, no mínimo, duas demãos da tinta; 

A tinta e a cor deverão ser objeto da especificação. 

SOBRE PAREDE EMASSADA: 

Preparo da parede pela limpeza do pó, gorduras, etc.; 

Aplicação de fundo selador ou selador acrílico diretamente sobre reboco de 30 dias; 

Aplicação de massa PVA ou PVA acrílica a espátula larga e lixa n° 40, adaptada à 
desempenadeira; 

Aplicação de lixa n° 120, nos pontos onde se fizer necessário uma terceira demão de massa, 
aplicar, lavando todo o pó; 

Aplicar no mínimo, duas demãos da tinta. 

Referência de tinta e cor deverão constar da especificação. 

20.2.4.4 PINTURA POLIURETÂNICA SOBRE ELEMENTO METÁLICO GALVANIZADO 

Preparo das superfícies por limpeza com palha de aço e solvente para limpeza de impurezas e 
oleosidades. 

Aplicação de primer epóxi tiocianato, em 1 demão de 15 µ (película seca). 

Observar um intervalo mínimo de 6 horas para aplicação do acabamento. 

Aplicação de 2 demãos de 25 µ (película seca) por demão de acabamento poliuretânico alifático 
em dois componentes. 

Observar um intervalo 18 horas (mínimo) a 48 horas (máximo) entre as demãos. 

Utilizar solvente indicado pelo fabricante da tinta. 

Observar as recomendações do fabricante para aplicação da pintura. 
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20.2.4.5 VERNIZ POLIURETÂNICO SOBRE MADEIRA 

Lixamento com lixas sucessivamente mais finas até a obtenção de superfícies planas e lisas. 

Aplicação de 2 (duas) demãos de cupinicida. 

Aplicação de 3 (três) demãos de 25 p/demão de verniz. 

20.2.4.6 PINTURA EM EPÓXI 

A pintura de superfícies de ferro ou aço, tais como serralharias e outros elementos da obra, constará, no 
mínimo, do seguinte, caso a pintura preliminar, aplicada pelos serralheiros, já esteja danificada, será tal 
pintura inteiramente eliminada, procedendo-se, em seguida, ao tratamento preliminar e à pintura primária 
abaixo descritos: 

TRATAMENTO PRELIMINAR 

As peças serão, inicialmente, abundantemente molhadas e limpas com escova de aço. 

Aplica-se, em seguida, uma solução aquosa de decapante, desengordurante e removedor de ferrugem. 

Após enxaguar, repete-se a operação até a remoção completa da capa de laminação e da ferrugem. 

Limpa a superfície, aplica-se, com estopa e esfregando bem, uma solução de fosfatizante. 

Deixa-se secar naturalmente, devendo a superfície ficar cinzenta ou cinzenta-esbranquiçada, sem 
nenhuma pegajosidade. 

Remover, antes da pintura subsequente, o excesso de pó com estopa seca ou jato de ar. 

PINTURA PRIMÁRIA 

Consistirá na aplicação de 3 (três) demãos, de produto de base de neoprene. Uma das demãos será 
aplicada somente após o assentamento da serralharia no respectivo local. 

PINTURA DE ACABAMENTO 

Consistirá de 2 (duas) demãos de esmalte à base de resina "epóxi". 

Entre as 2 (duas) demãos haverá um espaço mínimo de 4 (quatro) horas. 

A formulação de dois componentes, à base de resinas epóxicas e alcatrão, apresentada sob a forma de 
solução ou de emulsão, é recomendada para impermeabilização de áreas sujeitas a subpressão elevada 
ou imersão permanente, como subsolos, poços de elevador e águas servidas, cisternas e reservatórios 
de água, jardineira, cascos e porões de navios. Como é formulado em emulsão, adere às superfícies 
úmidas; pode ser usado, em duas ou três demãos, para proporcionar acabamento ou pode servir de 
base à superpóxi. 

20.2.4.7 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ELEMENTO METÁLICO 

Preparo das superfícies por jateamento abrasivo padrão Sa 2% da norma sueca. 

Aplicação de primer, em 1 demão de 15 µ. 

Observar um intervalo mínimo de 6 horas para aplicação do acabamento. 

Aplicação de 2 demãos de 30 i  (película seca) por demão de esmalte sintético. 

Observar um intervalo 18 horas (mínimo) a 48 horas (máximo) entre as demãos. 
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Utilizar solvente indicado pelo fabricante da tinta. 

Observar as recomendações do fabricante para aplicação da pintura. 

Referência de cor e tinta constante do Projeto Arquitetõnico. 

20.2.4.8 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA 

Lixamento com lixas sucessivamente mais finas até a obtenção de superfícies planas e lisas. 

Aplicação de 2 (duas) demãos cupinicida. 

Aplicação de 3 (três) demãos de 30 p/demão de esmalte sintético. 

20.3 CONTROLE 

As cores deverão obedecer a aquelas estabelecidas no projeto de arquitetura. Quando não estiver 
especificada, caberá ser solicitada junto a FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, a fim de evitar atrasos na 
execução dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA providências no sentido de proteção adequada de 
pisos e paredes, quando assim for necessário. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA os retoques necessários, para que as superfícies 
apresentem uniformidade de cores e brilho, após o termino de todos os serviços de pintura. 

A FISCALIZAÇÃO exigirá cuidado especial para evitar escorrimento, salpicos ou manchas nas peças e 
superfícies de acabamento. 

A FISCALIZAÇÃO não permitirá a aplicação de pintura de acabamento em superfícies irregulares, com 
fissuras, com "brocas" e sujeiras de qualquer natureza. 

Os serviços de pintura sobre revestimentos de paredes e ou forros e em argamassa, não poderão ser 
iniciados sem que tenha transcorrido o período de cura inicial (30 dias). 

Na esquadrias deverá ser fiscalizado o serviço de pintura em todas as bordas, inclusive nasinferiores e 
superiores, 

A execução da última demão de pintura dos rodapés e esquadrias de madeira (inclusive baguetes de 
fixação de vidros), apenas poderá ser liberada depois de completada a execução e rejuntamento dos 
pisos dos cômodos da edificação em que se localizam (inclusive raspagem e calafetação, onde for o 
caso). 

A FISCALIZAÇÃO exigirá a apresentação de laudos técnicos, fornecidos pelo fabricante, atestando a 
qualidade do material a ser utilizado, em respeito às especificações e ensaios definidos pelas normas 
técnicas pertinentes e que atendam ao desempenho pré-estabelecido ao uso da unidade a ser 	a. 

G r_ 
20.4 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

20.4.1. PINTURA SOBRE REBOCO OU CONCRETO (PAREDE, PISOS E TETOS) oeutO 

    

A medição será efetuada em m2, pela área a ser pintada e emassada, quando for o caso. Conforme o 
sistema de pintura adotado as áreas serão levantadas separadamente, deduzindo-se, para vãos acima 
de 2,00 m2, apenas o que exceder esse valor. Os vãos com área até 2,00 m2, não serão descontados, 
nem serão computadas as respectivas espalas. Este critério compensa o trabalho de recorte e 
requadração dos vãos. 
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serviço será pago ao preço unitário contratual, contemplando toda a mão-de-obra necessária para a 
preparação da superfície (lixamento e limpeza), aplicação de fundos, quando for o caso, e aplicação da 
massa e da tinta de acabamento, bem como o fornecimento de todos os materiais e ferramentas 
necessárias à execução do serviço. O número de demãos será o necessário para um recobrimento 
perfeito. 

20.4.2. PINTURA SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA 

A medição será efetuada em m2  multiplicando-se a área da folha de porta ou janela por três (3), 
contemplando desta forma a pintura de folha, marco e alizar, quando a folha ou marco forem pintados 
separadamente. O levantamento da folha será efetuado multiplicando-se a área da mesma por dois (2) e 
o do marco com alizares, multiplicando-se a área da folha por um (1). O guarda-corpo fechado e os 
portões serão levantados como folha de porta (sem marco). O levantamento será realizado nível por 
nível, separando-se as esquadrias por tipo. 

serviço será pago ao preço unitário contratual, contemplando toda a mão-de-obra necessária para a 
preparação da superfície, lixamento, limpeza, aplicação de fundo preservativo, fundo p/ madeiras 
resinosas, ou fundo branco, de acordo com o caso, e aplicação (da massa a óleo se for o caso) tinta ou 
verniz de acabamento, conforme a descrição do serviço especificado, bem como todos os materiais e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

20.4.3. PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS 

A medição será efetuada em m2  multiplicando-se a área da folha de porta ou janela por dois (2), 
contemplando desta forma, a pintura dos dois lados da folha. O guarda-corpo fechado, os portões, as 
grades e os gradis serão levantados como folha de porta. As caixas metálicas serão levantadas 
multiplicando-se a área da tampa por três (3), contemplando desta forma a pintura da folha de tampa por 
dentro e por fora, todo o interior da caixa e eventuais inscrições que sejam necessárias. 

O levantamento será realizado nível por nível, separando-se as esquadrias por tipo. 

serviço será pago ao preço unitário contratual, contemplando toda a mão-de-obra necessária para a 
preparação da superfície, aplicação do fundo antioxidante ou aderente, aplicação da tinta de 
acabamento especificada, bem como o fornecimento de todos os materiais e ferramentas necessárias à 
execução do serviço. O número de demãos da tinta de acabamento será o necessário para um 
recobrimento perfeito. 

21. GRUPO 21 - SERVIÇOS DIVERSOS 

21.1 BANCADAS DE GRANITO 

21.1.1. OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços relacionados com bancadas de granito e seus elementos de 
acabamento do Centro de Convenções e Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

21.1.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

27r . 
\oh 

Entende-se como bancadas, todas as superfícies instaladas a uma altura pre-estabelecidaffl$r6jeto, 
de acordo com a finalidade específica, podendo servir de apoio para lavatórios, de base de trabalho para 
cozinhas e refeitórios ou para a guarda de materiais, insumos e equipamentos. 

As bancadas obedecerão às recomendações constantes no projeto. As bancadas poderão conter um 
bojo segundo a aplicação desejada, ou simplesmente serem lisas. 

21.1.2.2 MATERIAIS 

21.1.2.1 GENERALIDADES 
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As bancadas serão de granito branco Siena. Todo suporte e console metálico, será confeccionada em 
metalon 20 x 40 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo 
extremidade fechada. 

21.1.2.3 EXECUÇÃO 

As dimensões de projeto das bancadas serão acrescidas em 3 cm ao longo do perímetro, nas faces que 
serão embutidas na parede. O comprimento total dos consoles de metalon será obtido do projeto, 
considerando-se o embutimento de 7 cm na parede. 

O assentamento das bancadas deverá obedecer aos seguintes passos: 

Posicionar a peça com a face inferior voltada para cima, sobre superfície lisa ou previamente 
forrada, para evitar danos; 

Marcar as posições dos consoles, definidas em projeto, atentando para possíveis interferências e 
para um espaçamento máximo de 70 cm; 

Colar os consoles com massa plástica, de forma a garantir 7 cm de embutimento e um 
afastamento de 10 cm da face frontal da peça; 

Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento. A profundidade deverá 
ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 7 cm nas posições dos consoles. A 
largura deverá prever uma folga que permita a introdução da argamassa de assentamento tanto 
por cima, como por baixo da bancada; 

Posicionar a peça, utilizando cavaletes para o perfeito escoramento; 

Nivelar criteriosamente a peça, conferindo o nível, inclusive durante o assentamento. Qualquer 
falha nesta etapa acarretará no futuro, a inconveniência de empoçamentos ou escorrimentos e 
desconforto visual; 

Efetuar a fixação com argamassa 1:3 (cimento e areia), preenchendo todos os espaços; 

Remover o excesso de argamassa e dar acabamento à mesma; 

Limpar cuidadosamente as peças; 

Manter o escoramento no mínimo por 3 dias. 

Poderão ocorrer situações em que, devido a definições de projeto, as bancadas, sejam embutidas ou 
apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de consoles metálicos seja desnecessário. 

21.1.2.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As bancadas dos banheiros serão medidas por metro quadrado (m2), sem descontar a área do eventual 
bojo, contemplando o material, sistema de fixação e instalação. 

Os frontespícios e as saias serão medidas por metro quadrado (m2), contemplando o material e 
instalação. 

As bancadas da sala de imprensa, segurança, camarin e credenciamento serão medidas por unidade 
contemplando o material e instalação. 

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando o fornecimento e assentamento 
das bancadas, inclusive massa plástica, parafusos, consoles de metalon, tratamento de concreto e todos 
os materiais e ferramentas necessários à execução do serviço. 

As eventuais alvenarias de apoio, se especificadas ou projetadas, não estão incluídas neste item.  

21.2 COMUNICAÇÃO VISUAL 
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21.2.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços 	de Comunicação Visual do Centro de Convenções e 
Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços de Comunicação Visual do Centro de Convenções e 
Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

21.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

21.2.2.1 MATERIAL 

Sistema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 25 cm de comprimento, 
de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 9,3cm de altura. subsistema de acabamento 
lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face; 

Sistema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 20 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 18,7 cm de altura. subsistema 
de acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face; 

Sistema Tipo "Bandeira" composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 50 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 30 cm de altura. subsistema de 
acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de duas faces; 

Sistema Tipo "Bandeira" composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 105 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 30 cm de altura. subsistema de 
acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de duas faces; 

"Sistema Totem composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 300cm de 
comprimento, que formam as colunas laterais de um totem dupla face, o qual poderá vir a ser 
iluminado em sua parte frontal (lâmpadas fluorescentes ou led) e lateral (led). outros 
componentes não fornecidos pela flex são necessários para a completa montagem do flex totem; 

tais como perfis estruturais de metalon 50 x 50 mm, chapas frontais de acm, acrílico etc."; 

Sistema Curvo composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 400 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 100 cm de altura. subsistema 
'de acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face; 

Sistema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 25cm de comprimento, 
de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 9,3cm de altura. subsistema de acabamento 
lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face; 

Sistema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 20 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 18,7 cm de altura. subsistema 
de acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face; 

Sistema Tipo "Bandeira" composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 50 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 30 cm de altura. subsistema de 
acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de duas faces; 

Sistema Tipo "Bandeira" composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 105 cm d G 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 30 cm de altura. subsistema çle \--1 
acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de duas faces; 	 Lt 

O 
• Sistema Suspenso composto por perfis extrudados de alumínio anodizado duas faces de 150 cm 

de comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 25 cm de altura. subsistema 
de acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de duas faces 
suspensas por peças de aço inox com travas para fixação de cabos de aço inoxidável de 1mm 
de diâmetro, caracterizados por possuírem uma esfera em uma das suas extremidades. Cada 

P 

96; 

tyl‘% 
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placa terá 4 módulos; 

Sistema Totem composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 300cm de 
comprimento, que formam as colunas laterais de um totem dupla face, o qual poderá vir a ser 
iluminado em sua parte frontal (lâmpadas fluorescentes ou led) e lateral (led). outros 
componentes não fornecidos pela flex são necessários para a completa montagem do flex 
totem, tais como perfis estruturais de metalon 50 x 50 mm, chapas frontais de acm, acrílico etc; 

Sstema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 25cm de comprimento, 
de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 9,3cm de altura. subsistema de acabamento 
lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face. ( Ver caderno de 
comunicação visual ). Rota de fuga; 

Sistema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 35cm de comprimento, 
de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 9,3cm de altura. subsistema de acabamento 
lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face. ( Ver caderno de 
comunicação visual ). Rota de fuga; 

Sistema Plano composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 25cm de comprimento, 
de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 18,7 cm de altura. subsistema de 
acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face. ( Ver 
caderno de comunicação visual). Rota de fuga; 

Sistema Curvo composto por perfis extrudados de alumínio anodizado de 400 cm de 
comprimento, de encaixe frontal, baseados em um perfil-base de 100 cm de altura. subsistema 
de acabamento lateral de abs, a partir de tampas nas cores (padrão) preta de uma face; 

Conjunto ( 4 metros de comprimento ) de letras composto por perfis extrudados de alumínio 
anodizado natural com profundidade de 10cm e espessura da chapa entre 1mm à 5mm, 
conforme critério do fornecedor; 

Conjunto (14,45 metros de comprimento) de letras composto por perfis extrudados de alumínio 
ànodizado natural com profundidade de 10 cm e espessura da chapa entre 1 mm a 5 mm, 
conforme critério do fornecedor. 

21.2.2.2 EXECUÇÃO 

Os serviços deverão ser executados conforme Projeto de Comunicação Visual, Especificação Técnica e 
instruções dos fabricantes. 

21.2.2.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os sistemas serão medidos por unidade contemplando o material, mão de obra e instalação. 

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando o fornecimento de todos os 
materiais e ferramentas necessários à execução do serviço. 

21.3 AR COMPRIMIDO 

21.3.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas no fornecimento e na instalação de um Sistema de Geração e Distribuição de Ar 
Comprimido, para o Centro de Convenções e Exposições EXPOMINAS, em São João Del Rei, Minas 
Gerais. 

21.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

21.3.2.1 GENERALIDADES 

1 
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Sistema de Ar de Serviço destina-se a atender exclusivamente aos Pavilhões Leste, Central e Oeste 
do Centro de Convenções e Exposições EXPOMINAS. 

Sistema será composto por um (01) único compressor alternativo, com vaso de acumulação integrado, 
tubulação de distribuição (ramal principal e linhas secundárias), uma (01) Unidade de tratamento de ar 
(filtro, regulador de pressão e lubrificador) dedicada a cada ponto de consumo do sistema de distribuição 
e estações de purga nos pontos baixos do sistema. 

A distribuição se fará através de um header principal, para atender a três (03) pontos de consumo, cada 
qual em ramal secundário. 

Próximo à descarga do compressor, será instalada uma válvula redutora de pressão auto operada, que 
setará a pressão de operação do sistema de distribuição em 7,0 kgf/cm2. 

À jusante da válvula redutora de pressão haverá uma tomada de mesmo diâmetro do header principal, 
dedicada a reserva futura de consumo. 

Os serviços serão executados de acordo com a Especificação Técnica 778006-20-PE-450-ET-0001. 

21.3.2.2 MATERIAL 

Unidade Compressora (CB-101) completa, tipo "ALTERNATIVO", com Vaso de Acumulação 
integrado ao Compressor conforme indicado no projeto e na ET - 78006-20-PE-450-ET-0001. 

Válvula Redutora de Pressão (PCV-101), conforme indicado no Projeto e na ET - 78006-20-PE-
450-ET-0001. 

Materiais de tubulação, tais como tubos, conexões, válvulas, flanges, juntas, necessários à 
fabricação do Sistema de distribuição de Ar de Serviço. Os materiais aplicáveis na tubulação do 
sistema de distribuição deverão seguir a especificação El do documento 778006-20-PE-450-ET-
0002. 

Três (03) Unidades de Tratamento de Ar (FRD-101/FRD-102/FRD-103) completas conforme 
indicado no projeto e na ET - 78006-20-PE-450-ET-0001 

Estações de Purga de condensado, nos pontos baixos dos trechos de linha, próximos aos inícios 
de elevação, conforme indicado no projeto e na ET - 78006-20-PE-450-ET-0001. 

21.3.2.3 INSTALAÇÃO 

Todos os materiais a serem instalados deverão ser novos, não danificados, livres de falhas, e em 
conformidade com as especificações e dimensões apresentadas no projeto. 

Deverão ter sido fabricados segundo as normas da ABNT e quando for o caso possuírem o selo de 
certificação do INMETRO. 

Deverá ser substituído todo e qualquer material constatado defeituoso, danificado ou em desacordo com 
as especificações. 

O Sistema de ar comprimido do EXPOMINAS será composto por um (01) único compressor, com vaso 
de acumulação integrado, tubulação de distribuição (ramal principal e linhas secundárias), Unidadft>eir 
tratamento de ar (filtro, regulador de pressão e lubrificador) instaladas nos pontos de cons 
sistema de distribuição e estações de purga nos pontos baixos do ramal principal. 	

%A 7 9) 
A distribuição se fará através de um header principal de diâmetro 2 para atender a três (03) ponto

9.1  
consumo, cada qual em ramal secundário de diâmetro 3/4". 

Próximo à descarga do compressor, será instalada uma válvula redutora de pressão auto operada, que 
setará a pressão de operação em 7,0 kgf/cm2. 
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À jusante da válvula redutora de pressão deverá ser instalada uma tomada de diâmetro 2 , com flange 
cego, para reserva futura de consumo. 

O encaminhamento de toda a tubulação e as distâncias entre suportes deverão ser conforme indicado na 
documentação de projeto. 

A suportação deverá ser pelo campo, respeitando-se as posições indicadas na planta de tubulação. 

21.3.2.4 CONTROLE 

Será verificado o atendimento ao Projeto e às Especificações Técnicas. 

21.3.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As tubulações serão medidas por metro linear e as peças serão medidas por unidade/conjunto, 
contemplando o material, mão de obra e instalação. 

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando o fornecimento de todos os 
materiais e ferramentas necessários à execução do serviço. 

21.4 MOBILIÁRIO 

21.4.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas no fornecimento do Mobiliário, para o Centro de Convenções e Exposições 
EXPOMINAS, em São João dei Rei, Minas Gerais. 

21.4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

21.4.2.1) GENERALIDADES 

Consiste no fornecimento de fornecidos gaveteiro, cancela automotiva e poltronas. 

21.4.2.2 MATERIAL 

Os mobiliário deverá atender ao Projeto e às especificações técnicas. 

Deverão ser novos e em perfeito estado. 

21.4.2.3 INSTALAÇÃO 

Todos os materiais a serem instalados deverão ser novos, não danificados, livres de falhas, e em 
conformidade com as especificações e dimensões apresentadas no projeto. 

Deverão ter sido fabricados segundo as normas da ABNT e quando for o caso possuírem o selo de 
certificação do INMETRO. 

Deverá ser substituído todo e qualquer material constatado defeituoso, danificado ou em desacordo com 
as especificações. 

21.4.2.4 CONTROLE 

Será verificado o atendimento ao Projeto e às Especificações Técnicas. 

21.4.2.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As peças serão medidas por unidade contemplando o fornecimento, transporte e mão de obra. 
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Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando todos os materiais e ferramentas 
necessários à execução do serviço. 

22. GRUPO 22 - PAISAGISMO E IRRIGAÇÃO 

22.1 PAISAGISMO 

22.1.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços de Paisagismo do Centro de Convenções e Exposições de 
São João Dei Rei, Minas Gerais. 

22.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

22.1.2.1 GENERALIDADES 

O paisagismo deverá seguir o projeto específico. Com  base na análise do solo, caberá a CONTRATADA 
as providências quanto as ações corretivas do solo, quando for o caso. Toda a vegetação a ser 
empregada deverá ser selecionada. 

22.1.2.2 MATERIAL 

A vegetação consistirá de arvores, arbustos, cerca viva, grama esmeralda. 

A seleção destas espécies terá como escopo principalmente o eficiente e duradouro controle das 
erosões, conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de aquisição e manutenção, acrescidas 
características agronômicas adequadas. 

Os adubos corretivos e nutrientes corrigem a baixa fertilidade dos solos, a acidez dos mesmos e sua 
deficiência para o crescimento e manutenção das espécies vegetais. 

A análise laboratorial edáfica e pedológica dos solos procurando caracterizar a granulometria e a 
fertilidade dos mesmos é atividade essencial na busca da aplicação correta dos adubos, corretivos e 
nutrientes, em vista da busca de custos mais reduzidos para a revegetação e se constituirá na 
determinação dos teores de alumínio trocável, cálcio e magnésio, fósforo disponível, potássio trocável e 
teor de matéria orgânica. 

22.1.2.3 EQUIPAMENTO 

Os equipamentos necessários à revegetação dos solos serão constituídos de: 

Tratores agrícolas de pneus para ereção, gradagem e homogeneização dos solos. 

Ferramentas usuais agrícolas, pás, picaretas, enxadas, para o plantio e a regularização do solo. 

Distribuidores agrícolas de sementes, adubos ou cal. 

Equipamento de hidro-semeadura se for o caso. 

22.1.2.4 EXECUÇÃO 

O engenheiro agrônomo ou florestal responsável técnico da CONTRATADA, realizará uma vistoria 
técnica no local, para avaliar a complexidade e as possíveis interferências; 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA providenciará junto ao IMA - Instituto Mineiro de 
Agropecuária, a análise textural do solo ou granulométrica; e análise de fertilidade. Com  o resultado da 
análise, será dimensionada pelo engenheiro agrônomo ou florestal, responsável da CONTRATADA, a 
proporção correta dos insumos de correção e adubação; 

CADERNO DE ENCARGOS 
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Este dimensionamento será aprovado pela CODEMIG 

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias 
corridos, contados do início dos serviços, cobrindo todo escopo contratado; 

O responsável técnico deverá acompanhar todas as etapas dos serviços, estar disponível junto à 
FISCALIZAÇÃO, sendo, inclusive, responsável por responder qualquer questionamento referente aos 
serviços executados. 

22.1.2.4.1 ÁRVORES 

Para plantio de árvores, as covas deverão possuir as dimensões de 50 x 50 x 50 cm preenchidas com 
terra vegetal e adubada, a principio, com os seguintes componentes: 

Calcário Dolomitico; 

Terra Cottem (condicionador de solo); 

Fosfato natural de Araxá; 

Super Fosfato simples; 

N-P-K 04-14-08. 

A altura mínima das mudas de árvores de médio porte deverão ter aproximadamente 1,50 m. 

22.1.2.4.2 ARBUSTOS 

Para jardineiras e canteiros deverá ser usada terra vegetal adubada, a principio, com os seguintes 
componentes : 

Calcário Dolomítico; 

Terra Cottem (condicionador de solo); 

Fosfato natural de Araxá; 

Super Fosfato simples; 

N-P-K 04-14-08. 

Depois de 30 dias de plantio fazer adubação foliar na proporção de 1 kg para 100 litros de água. Antes 
da conclusão da obra deverá ser feita pulverização com produto à base de óleo, escarificar o solo e fazer 
uma poda de limpeza para eliminar os galhos e folhas secos. 

22.1.2.4.3 GRAMA EM PLACAS 	 E' 

O serviço, em questão, consiste na implantação de gramas em tapetes ou placas. 	j- TIS e, 
<vem \C" 

Serão utilizadas espécies definidas nos projetos paisagísticos e devidamente aprovadas pela0Cill  E IG. 

plantio de grama em mudas será utilizado em áreas reduzidas, onde se faz necessário um tratamento 
paisagístico, mais elaborado. 

plantio por semeadura consiste no lançamento de sementes de gramineas (hidro semeadeiras) pelo 
processo manual ou leguminosas através de equipamento apropriado ao preparo do terreno. 

SEMENTES 
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Serão empregadas sementes de gramíneas e leguminosas indicadas no projeto, contendo referência a 
porcentagem de pureza e de poder quantitativo e ainda a fonte de produção. 

TELAS E MANTAS BIODEGRADÁVEIS 

Para trabalhos de estabilização de encostas e taludes podem ser utilizadas, como mecanismo auxiliar ao 
processo de plantio, as telas e mantas biodegradáveis, constituídas de fibras têxteis entrelaçadas por 
adesivos biológicos. 

Os tipos que deverão ser selecionados de acordo com o projeto específico variam de acordo com a 
textura, a estrutura do terreno, pluviosidade local, escorrimento superficial, gramaturas e 
resistências, dentre outras variáveis e podem ser divididas da seguinte forma: 

SEQÜÊNCIA EXECUTIVA 

Deverá ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas daninhas, inclusive, seu sistema 
radicular. 

O terreno será escarificado ("fofado") a 20 cm de profundidade, descompactando o solo, que propiciará o 
desenvolvimento do sistema radicular da grama. 

A escarificação deverá ser efetuada em toda a área, independente do volume de terra vegetal a ser 
distribuído para o nivelamento do terreno. 

O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos etc.) proveniente desta escarificação, 
também deverá ser removido. 

Realiza-se então a regularização do terreno, evitando-se depressões e ondulações. Sobre terreno 
regularizado, será lançada uma camada de terra vegetal com espessura mínima de 10 cm. 

Para adubação poderão ser utilizados os insumos a seguir relacionados: 

Calcário Dolomítico; 

Terra Cottem (condicionador de solo); 

Fosfato natural de Araxá; 

Super Fosfato simples; 

N-P-K 04-14-08. 

A utilização do condicionador de solo Terra Cottem, ficará a critério do responsável técnico da 
CONTRATADA, sendo mais indicado para locais de difícil irrigação e manutenção. 

A aplicação adequada das quantidades dos produtos acima referidos (ou equivalentes), será verificada, 
acompanhada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO . 

A incorporação dos insumos e adubos será efetuada a 20cm de profundidade, promovendo a total 
homogeneização dos mesmos com a terra vegetal e a terra local previamente escarificada, para que 
ocupem a área de desenvolvimento radicular do gramado. 

O terreno será então novamente regularizado, com posterior compactação leve, principalmente nas 
áreas onde houve maior reposição com terra vegetal para nivelamento. Para execução da compaS 
será usado "soquete" manual. 	 4 	" 
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Esta etapa deverá ser executada com rigor, para evitar o afundamento do material após o planti 
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Deverá ser utilizada, grama em "tapetes". Este cuidado facilitará a aplicação do adubo em cobertura, 
evitará a grande quantidade de ervas daninhas contida na grama em placas. 

A grama com ervas daninhas será refugada antes do plantio e nas áreas onde aparecerem 
posteriormente ao plantio, serão substituídas integralmente desde que constatado que as mesmas são 
provenientes da grama implantada. 

Após o plantio, a grama será irrigada, levemente compactada e coberta com uma camada de terra 
vegetal com espessura de 2 cm. 

A irrigação após plantio deverá ser realizada com caminhão pipa. Na ponta da mangueira, deverá existir 
um crivo para que durante a irrigação o jato de água não remova os tapetes de grama, nem o adubo 
colocado em cobertura. Serão gastos em média, 2 litros de água por metro quadrado em intervalos 
de tempo, que serão definidos em função do clima no período de irrigação, não devendo em 
hipótese alguma, ultrapassar as horas estipuladas na Planilha de Orçamento. 

Durante o período de irrigação (três meses), a CONTRATADA deverá manter no local, uma equipe de 1 
jardineiro e 2 serventes para que mantenham a grama, substituam os tapetes que morrerem, façam a 
eliminação das ervas daninhas que germinarem no local, indiquem os principais locais onde haja 
necessidade de irrigação e cortem o gramado quando necessário. 

Toda a sequência e descrição dos serviços acima deve ser obedecida e em hipótese nenhuma poderá 
ser alterada. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de bota-fora referentes a todos os 
serviços de limpeza executados. 

PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS 

Serão seguidas as mesmas prescrições do plantio de grama em tapetes ou placas, nessas 
especificações. 

PLANTIO DE GRAMA EM SEMENTES 

Gramineas 

A semeadura de gramineas será feita com equipamento apropriado (hidrossemeadeira) e exigirá a 
prévia preparação da superfície do terreno seguindo a capina, escarificação, nivelamento e 
regularização. As outras operações serão realizadas conjuntamente na semeadura hidráulica, mediante 
a mistura prévia no tanque da hidrossemeadeira, salvo se houver incompatibilidade entre os elementos a 
misturar. 

Leguminosas 

A semeadura de leguminosas poderá ser executada tanto por hidro-semeadura, obedecendo às mesmas 
regras estipuladas para gramíneas, como pelo processo manual, em cavas ou sulcos. Nessa última 
hipótese, o projeto indicará as dimensões das cavas e distância dos sulcos, outros tratamentos como 
calagem e quantidades de sementes por cava. 

A semeadura com leguminosas deverá ser executada em áreas inclinadas, situadas abaixo do plano da 
via, por não apresentarem, em geral, bom aspecto paisagístico. 

APLICAÇÃO DAS TELAS E MANTAS BIODEGRADÁVEIS 

Para a execução das telas ou mantas biodegradáveis deverá ser observado o seguinte: 

Podem ser aplicadas diretamente sobre a superfície que se deseja proteger ou após o semeio ou plantio 
de vegetação, com finalidades estéticas, ambientais e estabilização de solos; 
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Após o acerto do terreno, preparo do solo e aplicação de fertilizantes, corretivos ou sementes, estende-
se a tela ou manta, ao longo do talude ou área, fazendo trespasse entre uma tela e outra; 

Após aplicação da tela, efetua-se a fixação através de grampos de aço, bambu ou madeira, dependendo 
do tipo de solo em que será fixado o produto; 

A área deverá ser irrigada, conforme descrito anteriormente. 

22.1.3 CONTROLE 

22.1.3.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

O controle da execução dos serviços será efetuado pela FISCALIZAÇÃO do CODEMIG- MG, que 
exigirá a correta aplicação destas especificações e de outras indicadas no projeto ou contrato. 

Após os serviços concluídos, as áreas revestidas serão vistoriadas, não devendo apresentar falhas de 
implantação ou de incidência de ervas invasoras. Vencido o prazo de consolidação, ou seja, no 
mínimo, 90 dias, após o plantio, será efetuada nova inspeção para verificação se a área recebeu os 
tratamentos apropriados e se 95% dela está coberta pela vegetação especificada, em perfeito estado de 
vigor e sanidade. 

22.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As árvores e arbustos serão medidos por unidade plantada incluindo a mão-de-obra, materiais, 
sementes ou leivas, adubo, equipamentos, irrigação, transportes e encargos. 

A medição dos serviços de gramagem será pela determinação em metros quadrados da área 
efetivamente coberta, incluindo a mão-de-obra, materiais, sementes ou leivas, adubo, equipamentos, 
irrigação, transportes e encargos. Os serviços serão medidos pela superfície que acompanha as 
inclinações dos taludes, fornecendo dimensões efetivas e não suas projeções na horizontal. 

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando o fornecimento das mudas, adubo, 
terra vegetal e todos os materiais e ferramentas necessários à execução do serviço. 

22.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO 

22.2.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na instalação do sistema de irrigação pro-aspersão no Centro de Convenções e 
Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

22.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

22.2.2.1 GENERALIDADES 

Por este método, a água é lançada sob-pressão adequada, para cima e para o lado, sendo fracionado 
mecanicamente num emissor (aspersor), de forma a ser distribuído uniformemente, em pequenas gotas 
sobre uma área circular do terreno. 

A pressão e vazão necessária para o funcionamento do sistema será através de conjunto de moto 
bomba que será instalado onde indicado em projeto. 

A instalação Hidráulica será executada rigorosamente de acordo com o projeto executivo de lrrig 
com as normas da ABNT, com as exigências e/ou recomendações do INEA e com as preçri ire.\\vr,  
contidas neste Caderno de Encargos. 

aemP 
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sistema da rede de tubulação de água utilizada para a irrigação automatizada será de PVC rígido, 
linha soldável e deverão ser utilizados tubos, conexões e acessórios sempre da mesma marca, 
Fabricante Unocann ou equivalente. 

sistema de irrigação será subterrâneo, conforme indicado em projeto e será abastecido com água 
potável interligado a esta no Castelo D'água, através de um conjunto moto-bomba. 

22.2.2.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deve basear-se na descrição constante 
da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 
serviços, além de processo visual, a ser realizado no canteiro de obras ou no local de entrega, 
conferindo a concordância dos produtos recebidos com a lista acima mencionada. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constitui-se, basicamente, no 
atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

Verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

Verificação da quantidade da remessa; 

Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 
trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material 
(por exemplo: deverão ser utilizados tubos e conexões de um mesmo FABRICANTE, exceto 
quando especificado em projeto). 

Quando necessário e justificável, a CODEMIG poderá ser exigida a certificação da qualidade dos 
materiais e componentes de acordo com as prescrições das normas brasileiras vigentes. Tal certificação 
deverá ser recente e fornecida por laboratório qualificado para tal, sem ônus para o CODEMIG. 

Todos ós materiais e equipamentos empregados nas instalações deverão ser manuseados de forma 
cuidadosa, com vistas a evitar danos. 

Devem-se evitar impactos fortes e atritos com pedras, objetos metálicos e arestas vivas de modo geral. 

A superfície de apoio deverá ser plana, uma vez que os tubos não devem sofrer esforços de flexão por 
tempo prolongado. 

Nas operações de carga e descarga, devem-se evitar choques, batidas e atrito, principalmente nas 
pontas e bolsas. Os tubos devem ser sempre carregados e não arrastados. 

Deve ser previsto local para estocagem do material junto à obra, sendo que os tubos não deverão ficar 
expostos a intempéries por um período prolongado. 

O empilhamento deve ser feito lateralmente por escoras, tipo fogueira, desde que não ultrapasse a altura 
de 1,50 metros. 

A primeira camada de tubos deve estar totalmente apoiada, ficando livres apenas as bolsas. 
É recomendável proteger as bolsas da radiação solar, pois possuem anéis de borracha que podem 
danificar. 

Para proteção temporária dos tubos é recomendado que seja feita uma estrutura de madeira de cÇP 
desmontagem, e sobre esta, uma cobertura com telhas de tal maneira que os tubos fiquem distant dp 
telhado 

As recomendações dos FABRICANTES no que se refere ao carregamento, transporte, descarregamen 
e armazenamento, devem ser rigorosamente seguidas. 
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Os materiais ou equipamentos que não atenderem as condições exigidas serão rejeitados. 

22.2.2.3 EXECUÇÃO 

22.2.2.3.1 ABERTURA DE VALAS 

As escavações para valas de assentamento de caixas e tubulações e os materiais para reaterro das 
valas deverão seguir as especificações e recomendações constantes na NBR 9061, detalhadas em 
projeto. 

Ao iniciar a abertura das valas, deverá se verificar em projeto quais redes serão assentadas, 
diferenciando a rede principal da secundária e seus respectivos diâmetros para definir a profundidade da 
vala. 

O fundo da vala deve ser uniforme. Quando for preciso regularizar o fundo, deverá se utilizar areia ou 
material granular. Quando se tratar de solo rochoso (rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva), é 
necessária a execução de um berço de areia (isento de pedras, evitando ressaltos e colos) de, no 
mínimo, 15 cm sob os tubos. 

Quando o fundo da valeta for constituído de argila saturada, tabatinga ou lodo, sem condições 
mecânicas mínimas para o assentamento dos tubos, deve-se executar uma base de cascalho ou de 
concreto, convenientemente estaqueada. 
A tubulação sobre tais bases deve ser assentada, apoiada sobre um berço de areia ou material 
equivalente. 

A profundidade da adutora ou linha principal seguirá as orientações abaixo: 

Diâmetros de 32 a 50 mm 4 profundidade de 35 cm; 

Diâmetros de 75 mm 4 profundidade de 40 cm; 

Diâmetros acima de 100 mm 4 profundidade de 50 cm. 

A largura da vala a ser aberta para realizar o assentamento da tubulação deverá ser acrescida em 30 cm 
do diâmetro nominal do tubo: DN + 30 cm, e no caso de trechos muito longos de tubulações enterradas, 
é recomendável instalar a tubulação em formato não muito alinhado devido à retração passível de 
acontecer. Desta forma ela terá maior flexibilidade para absorver as possíveis dilatações. 

22.2.2.3.2 ASSENTAMENTO DA REDE HIDRÁULICA 

Antes do início da montagem da tubulação a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o projeto 
de Irrigação 778006-20-PE-166-DE-0001 e verificar todo o encaminhamento de tubos e conexões. 

Deverá ser verificada a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas para passagem das 
tubulações antes da concretagem Todas as passagens de redes hidráulicas em geral, através de peças 
de concreto armado, serão realizadas após a concretagem das mesmas, respeitando- se as locações 
anotadas no projeto das redes hidráulicas primárias e secundárias 778006-20-PE-166-DE-0002 e com a 
autorização do calculista estrutural. 

A realização dos furos será executada com o uso de perfuratriz apropriada, obedecendo aos diâmetros 	p 

relacionados nos projetos hidráulicos e estruturais (os diâmetros deverão permitir a passagem da re e 
hidráulica com folga). 	 O )7 3 b 
A montagem das tubulações deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho 
confirmadas no local da obra. 

As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou 
materiais pontiagudos. 



N° 

ICCODEMIG CADERNO DE ENCARGOS 778006-20-PE-050-CG-0001 
REV. o  

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 
	 FOLHA 	

268 
TITULO: 

CONCREMAT 
torharia CADERNO DE ENCARGOS 

O sentido da montagem deve ser, de preferência, das pontas dos tubos para as bolsas. 
As bolsas dos tubos deverão ser posicionadas no sentido contrário ao fluxo da água. 

I'LLIXO 

Os cortes dos tubos devem ser feitos com tesoura ou serra apropriadas. 

Para a execução das juntas soldáveis primeiramente deverá se chanfrar a ponta do tubo. Lixar a bolsa e 
a ponta do tubo com lixa n° 100 e marcar a profundidade da bolsa. Preparar as superfícies a serem 
soldadas, aplicando a solução preparadora a base de misturas solventes cetonas e depois aplicar o 
adesivo plástico especifico para PVC, a base de misturas solventes formaldeídos, cetonas e resina de 
PVC. 

Estando o tubo colocado no seu leito, deverá ser preenchido lateralmente com o material indicado, 
compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo. 

Na obra não é permitido aquecimento dos tubos para conformação de curvas, execução de bolsas ou 
furos. 

Durante a construção, as extremidades das tubulações deverão ser vedadas com tampões, visando 
evitar a entrada de detritos no sistema. 

Para a execução das juntas elásticas deverá se proceder também a chanfrar a ponta do tubo e deverá 
ser medida a profundidade da bolsa para assim marcá-la na ponta do tubo. Após limpar a ponta e bolsa 
do tubo, alojar o anel de borracha na virola da bolsa e aplicar a pasta lubrificante, a base de vaselina 
neutra, sobre o anel de borracha e na ponta do tubo. Alinhar os tubos e encaixar a ponta na bolsa. 
Recuar 1cm, tendo como referencia a marcação efetuada no tubo. 

Após a ,Soldagem, aguardar no mínimo 24 horas antes de submeter as tubulações às pressões de 
serviço ou ensaios. 

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas. Não se devem forçar flexões nos 
tubos. As tubulações poderão ser chumbadas em alguns pontos, nunca nas juntas e conexões. 

22.2.2.3.3 SERVIÇO DE REATERRO 

Antes da execução do reaterro, todas as juntas deverão ser verificadas quanto a sua estanqueidade As 
inspeções deverão ser feitas de preferência entre derivações e no máximo a cada 500 metros. 

Toda tubulação deve ser recoberta com material selecionado (isento de pedra) pelo menos até 30 cm 
acima da geratriz superior do tubo. A compactação deve ser feita em camadas sucessivas de 10 cm 
sendo que, até atingir a altura do tubo, a compactação deve ser feita manualmente apenas nas laterais 
do mesmo. 

O restante do material deve ser lançado em camadas sucessivas de 30 cm e compactadas de tal forma 
a obter o mesmo estado do terreno das laterais da valeta. 

Deve se obedecer sempre ao indicado no projeto e jamais utilizar rodas de máquinas na compactaçã 
da valeta. 

Quando a tubulação atravessar áreas com tráfego, deverão ser tomadas medidas especiais de proteção 
dos tubos, executando o envelopamento dos tubos, instalados nestes pontos obrigatoriamente a uma 
profundidade de 50cm. 
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22.2.2.3.4 INSTALAÇÃO DOS ASPERSORES 

Os aspersores escamoteáveis, quando utilizados em gramados, devem ser instalados ao nível do solo 
de modo que não fiquem visíveis. 

A conexão dos aspersores à rede hidráulica deve ser feita através de um sistema flexível como ilustrado 
na imagem abaixo. 

Os bocais a serem utilizados estão especificados no projeto, no entanto é comum acontecer ajustes 
durante a montagem. Nestes casos o montador deve ter todo o cuidado quando for necessário utilizar 
bocais de vazão maior ao que foi projetado para não prejudicar a eficiência daquele setor e deverá se 
consultar o projetista e verificar se a rede hidráulica suporta o aumento da vazão. 

Devido à grande variedade de modelos de aspersotes escamoteáveis e aparentes, os detalhes de 
montagem e regulagem deverão seguir rigorosamente o manual de instalação que vêm com cada um. 

22.2.2.3.5 INSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS 

As válvulas de comando dos setores devem ser instaladas preferencialmente abaixo do nível do solo, 
acondicionadas dentro de caixas apropriadas com tampa superior de acesso para facilidade de 
manutenção. 

Deverá ser observado o detalhe das instalações na planta de detalhes, onde é indicada a colocação de 
brita no fundo das caixas de válvula e após instalada se adiciona a brita na entrada dos tubos, por isto a 
importância de observar o sentido do fluxo. 

Isolar sempre a emenda dos fios com conectores blindados submersíveis. 
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22.2.2.4 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Depois de finalizada a instalação dos aspersores deve ser feita a regulagem conforme as instruções de 
cada modelo contidas nos manuais. 

Será necessário efetuar a limpeza da rede hidráulica antes dos testes dos aspersores e sua instalação. 
A limpeza deverá ser realizada retirando-se os últimos aspersores dos finais dos setores, deixando que a 
água escoe até aparência cristalina, sem a visualização de detritos. 

Recomenda-se promover uma nova limpeza após um mês de funcionamento do sistema. 

Depois de concluída toda a instalação e limpeza deverão ser inspecionadas por um técnico todo o 
sistema e seu funcionamento, que irá fazer a programação definitiva do controlador e checará a 
instalação elétrica, tanto na sua aparência quanto no seu funcionamento, na locação dos aspersores, 
pontos secos, estado da instalação e limpeza final e caso seja necessário, irá acionar a equipe de 
montagem para efetuar os ajustes necessários. 

A entrega da instalação do sistema deverá ser com termo de garantia, esquema de manejo da irrigação, 
manual do controlador, treinamento operacional e limpeza dos filtros e termo de recebimento da obra. 

22.2.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O cabo elétrico, o eletroduto, e Swing Pipe serão medidos por metro; as conexões serão medidas por 
conjunto e as demais peças necessárias ao sistema serão medidas por unidade, não incluindo 
instalação. 

A instalação do sistema será medida, em separado, por verba. 

Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual, contemplando o fornecimento de todos os 
materiais e ferramentas, bem como mão de obra, necessários à execução do serviço. 



ICC9DEMic 

TITULO: 

CONCREMAT 
engenhara  

N° 

CADERNO DE ENCARGOS 

778006-20-PE-050-CG-0001 
FOLHA 

CADERNO DE ENCARGOS 

EXPOMINAS - SÃO JOÃO DEL REI - MG 

REV. o  

271 

23. GRUPO 23 - OBRAS COMPLEMENTARES 

23.1 MEIO-FIO 

23.1.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços de Meio-fios no Centro de Convenções e Exposições de São 
João Dei Rei, Minas Gerais. 

23.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.1.2.1 GENERALIDADES 

Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentação da faixa do passeio ou 
separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente. 

Os meios-fios pré-moldados tipo A e tipo B são de aplicação geral, em função da indicação do projeto. 

meio-fio moldado "in loco" com as mesmas dimensões do meio-fio tipo A, tem aplicação limitada às 
vias com greide longitudinal máximo de 17% e com baixas taxas de ocupação urbana, devido a 
dificuldades operacionais do equipamento de extrusão. 

23.1.2.2 MATERIAIS 

concreto deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima 
de 18 MPa. 

O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, à norma especifica. 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias 
orgânicas. 

concreto para constituição do meio-fio moldado "in loco" deve ter slump baixo, compatível com o 
uso de equipamento extrusor. Após a passagem da máquina deverão ser induzidas juntas de 
retração pelo enfraquecimento da seção com espaçamento de 5,00 m, através do uso de vergalhão 
DN 12,5 mm produzindo sulco de 2,00 cm. 

As peças pré-moldadas de concreto devem ter as dimensões e formas estabelecidas na Figura 1, e 
devem ser produzidas com usos de formas metálicas, de modo a apresentarem bom acabamento. 

Em qualquer situação os meios-fios deverão ser escorados por solo compactado e revestido ou não por 
passeio, nas dimensões indicadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Detalhe de assentamento de meio-fio, saneia e passeio 
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Figura 2- Meio-fio pre-Inddado tipos A e B 

23.1.2.3 EXECUÇÃO 

In pritnunl 

Apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensões das peças fornecidas 
atendem as especificações da norma. 

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades e bolhas. 

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos bordos, por pancadas e 
entrechoques. 

Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos serviços. 
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Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o assentamento, 
por 	causar esforços concentrados e consequente recalque, desalinhamento e retrabalho 

no serviço em execução. 

Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução. 

Concordar possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se quinas e 
saliências. 

Empregar nas curvaturas de raio mínimo, peças de comprimento metade do padrão, para melhor 
concordância e simetria. 

Reforçar as curvaturas de raios mínimos, em canteiros centrais de vias, assentando as peças em 
colchão de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma resistência do meio-fio. 

Não empregar pedaços de tijolos embutidos na junção do meio-fio com a cantoneira de boca de lobo. 

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face de topo, 
desprezando as irregularidades da face espelho. 

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados. Filetar o 
rejuntamento das peças com ferramenta apropriada. 

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execução da 
sarjeta. 

23.1.3 CONTROLE 

Os concretos empregados deverão ser submetidos aos ensaios prescritos nas normas da ABNT. 

Para aceitação das peças pré-moldadas e após a cura do meio-fio moldado "in loco", deverão ser 
procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR-7584. 

23.1.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os meios-fios serão medidos pelo comprimento real, em metros (m), considerando-se o tipo 
pré-moldado A ou B, modelo "in loco". 

reaterro para escoramento, assim como o movimento de terra necessário para a obtenção do material 
para a sua constituição, serão considerados separadamente, conforme normas de medição e pagamento 
especificas para cada serviço. 

serviço será pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 
anterior, os quais remuneram o fornecimento, rejuntamento, transporte e aplicação de todos os 
equipamentos, mão-de-obra, encargos e materiais necessários à sua execução. 

23.2 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

23.2.1 OBJETIVO 

S1 9g' 
Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretitekjk sicas a 
serem seguidas na remoção e reassentamento de meios-fios no Centro de Convenções "e-E osições de 
São João Dei Rei, Minas Gerais. 

G 



ICCODEMI 
TITULO: 

EXPOMINAS — SÃO JOÃO DEL REI - MG 	 FOLHA 
274 

CONCREMAT 
engelharia 

CADERNO DE ENCARGOS 

23.2.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.2.2.1 GENERALIDADES 

Serão aqui indicadas as principais diretrizes dos serviços de remoção de meios-fios de granito ou 
concreto nos locais previamente indicados, bem como a execução dos serviços de realinhamento de 
meio-fio com rejuntamento de argamassa de cimento e areia. 

23.2.2.2 EQUIPAMENTOS 

Serão empregados os seguintes equipamentos: 

Ferramentas manuais, tais como: alavanca, pás, picaretas etc.; 

Retroescavadeira ou pá-carregadeira. 

23.2.2.3 EXECUÇÃO 

Compreenderá a retirada dos meios-fios e sua disposição em local próximo e apropriado para o 
posterior reaproveitamento ou transporte, evitando-se obstáculos ao tráfego de obra e usuários. A 
execução deverá ser efetuada de forma cuidadosa para evitar danos às peças, bocas de lobo, condutos 
subterrâneos, passeios etc. 

23.2.2.3.1 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

Este serviço compreende a operação manual realizada com o objetivo de realinhar o meio-fio existente, 
através de deslocamentos laterais e/ou verticais, utilizando-se para isso de ferramentas apropriadas e da 
aposição sobre a base já concluída, de material granular de características técnicas iguais ou superiores 
ao material constituinte da mesma. 

Será utilizado o meio-fio existente, podendo, em determinados casos, de acordo com o estado da peça e 
a critério da FISCALIZAÇÃO, ser trocada por outra nova. 

O cimento poderá ser do tipo Portland comum, devendo satisfazer as prescrições da NBR-5736. 

A areia empregada deverá ser quartzosa, natural e de granulometria fina. Deve ser limpa e não 
apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica e outras impurezas. 

Ao materiais de enchimento deverão ser do tipo solo estabilizado granulometricamente, e atender às 
especificações vigentes. 

Serão utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aço, carrinho de mão, colher de pedreiro, pás 
de corte, pás de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e área de contato com um 
diâmetro de 6 a 8 cm, fio de náilon etc. 

EXECUÇÃO 

Estabelecidas através de projetos, as correções geométricas das alturas e dos alinham rgo s rão 
definidas "in loco" através de um fio de náilon esticado e com referências topográficas não sh flores 
20,00 m (tangentes horizontais e verticais) e em 5,00 m nos trechos curvos (horizontais ou vertièafiV 

Nos encontros de ruas (esquinas), a marcação de pequenos raios horizontais sempre que as condições 
topográficas permitirem, deverá ser realizada com cintel. Nestas condições, os meios-fios existentes e 
em desacordo com os alinhamentos e alturas projetadas, serão realinhados através das operações 
manuais descritas: inicialmente, o material de encosto (aterros existentes junto ao meio-fio do lado dos 
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passeios) será removido em uma faixa de 15 cm de largura e, ao longo do comprimento do meio-fio em 
uma altura igual a do meio-fio assentado. 

Com auxilio de alavancas manuais, o meio-fio receberá esforços laterais até ficar na posição do 
alinhamento projetado. 

Igual operação se fará apoiando-os com a alavanca, de baixo para cima, com a simultânea 
adição de material de apoio, com a finalidade de erguê-lo e, colocá-lo em posição de equilíbrio em 
aproximadamente 1 cm acima dos demais, após o qual, com golpes de soquete manual, será forçado a 
ficar na posição definitiva do projeto. 

Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento com argamassa de cimento e areia, 
deverá ser recolocado o material de encosto junto ao meio-fio, devidamente apiloado com 
soquete manual ou placa vibratória, com os devidos cuidados para evitar o desalinhamento das 
peças. O rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 deverá tomar toda 
a profundidade da junta e externamente não excederá o plano dos espelhos, bem como dos pisos dos 
meios-fios. 

A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm de largura em ambos os planos 
do meio-fio. 

CONTROLE GEOMÉTRICO 

Para efeito de aceitação ou rejeição do serviço, será considerada uma tolerância de 10 mm nas cotas de 
projetos, sendo que nos alinhamentos horizontais ou verticais, serão tolerados valores inferiores a 5 mm, 
através de uma régua de 3,00 m de comprimento, instalada nos trechos retos em ambos os planos do 
meio-fio. 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

Os controles tecnológicos serão realizados: 

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais não poderão apresentar valores de 
ISC a 10% dos valores especificados; 

Na compactação dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o grau de 
compactação, quando verificado, não poderá apresentar valores inferiores a 80% do grau de 
compactação obtido em função do ensaio normal de compactação. 

23.2.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de remoção e reassentamento de meios-fios serão medidos pelo comprimento real, em 
metros, efetivamente executados e independente de sua natureza (pré-moldados tipo A e B ou de 
pedra). 

reaterro para escoramento, assim como o movimento de terra necessário para a obtenção do material 
para a sua constituição, serão considerados separadamente, conforme normas de medição e pagamento 
especificas para cada serviço. 

serviço será pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item 
anterior, os quais remuneram o fornecimento, rejuntamento, transporte e aplicação de todos os 
equipamentos, mão-de-obra, encargos e materiais necessários à sua execução. 
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23.3 CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 x 10 COM BASE 

23.3.1. OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações, bem como instruções gerais para execução de 
cordão de meio-fio. 

23.3.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.3.2.1. GENERALIDADES 

Cordão de meio-fio é a peça de concreto pré-moldado utilizada como delimitador de áreas, gramados, 
canteiros de praças e taludes aleivados, separando-os das áreas impermeabilizadas. 

23.3.2.2. MATERIAIS 

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água com resistência mínima de fck = 
15 Mpa. 

Traço em volume 1:2: 2, sendo 50% de brita O e 50% de brita 1 

Colocar chumbadores quando na concretagem de cordão pré-moldado, de 0 5 mm, aço CA-50. 

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a 
NBR-7211. Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias 
orgânicas. 

As peças de cordão de meio-fio têm comprimento de 1 m e as cantoneiras 0,40 cm de cada lado. Em 
cada peça deve ser colocado dois chumbadores de 0 5 mm, conforme desenho. 

A base de assentamento é constituída de blocos de concreto e = 10 cm, assentados e preenchidos com 
concreto 1:3:6. 

Utilizar formas metálicas, conforme as medidas adotadas no desenho, para o bom acabamento das 
peças. 

Quando houver formação de ângulos de 90°, deverá ser utilizado, também, forma metálica, conforme 
detalhe no desenho, objetivando moldar peça única, colocando, necessariamente, um chumbador em 
cada canto, quando da concretagem. 

Se o ângulo for diferente de 90°, deverá ser colocada uma forma com espessura de 3 cm no ponto de 
inflexão, visando dividir a peça em duas partes iguais e ajustar o ângulo durante o assentamento. 
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23.3.2.3. EXECUÇÃO 

O cordão de concreto será executado conforme Figura 3. 

H19 

DETALHE "2" 

PLANTA 

DETALHE 1 CORDÃO 

I 	10  

  

I 	9  

  

   

   

20 .5 - 50ran(Por vê-moldado) 

CORTE BB DETALHE - CHUMBADOR 

Figura 3 

23.3.3. CONTROLE 

O concreto deverá ser submetido aos ensaios previstos pela ABNT. Para aceitação das peças pré-
moldadas, proceder a ensaios de esclerometria conforme a NBR-7584. 

23.3.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O cordão de meio-fio será medido por metro linear (m) executado. 

O pagamento do cordão de meio-fio será efetuado pelo preço unitário proposto para este serviço, 
considerando-se os materiais, encargos, mão-de-obra, escavação, fornecimento e assentamento dos 
blocos de concreto, bem como o preenchimento em concreto 1:3:6 de cada bloco. 

23.4 PASSEIO 

23.4.1 PASSEIO PADRÃO ACABAMENTO MANUAL 

23.4.1.1 OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas pãra execução de 
passeios públicos, envolvendo os seguintes aspectos: 

Rebaixo recomendado, com passeio revestido com piso antiderrapante (tipo braille), para facilitar 
o trânsito de deficientes físicos e visuais; 

Esquema de concordância de passeios (chanfros) nas interseções de vias públicas. 

Passeio de concreto "in loco"; 

Rebaixo permitido para rampas de garagem; 

• 
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23.4.1.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.4.1.2.1 GENERALIDADES 

Passeio é a área da plataforma das vias públicas localizada entre o alinhamento dos imóveis e o meio-
fio e/ou nos canteiros centrais destinado ao tráfego de pedestres. 

As normas para a execução de rebaixos e para concordâncias serão aplicadas a todas as vias públicas, 
conforme indicação do projeto. 

Especificamente para o caso de rebaixos para deficientes físicos, não é conveniente o posicionamento 
de dispositivos de captação de drenagem (bocas-de-lobo) e de outras utilidades públicas (hidrantes, 
postes etc.) no alinhamento das rampas de pedestres. 

23.4.1.2.2 MATERIAIS 

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água com as seguintes; 
especificações: 
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O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer à norma específica, 
respectivamente. 

Os agregados devem ter diâmetros menores do que um terço da espessura da parede das peças e 
deverá satisfazer a NBR-7211. 

A água devera ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias 
orgânicas. 

23.4.1.2.3 EXECUÇÃO 

O passeio de concreto moldado "in loco" terá juntas secas espaçadas de 3 m, constituídas pelo 
corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas especificas para este fim, como 
indutor de junta, sem secionar, totalmente a estrutura. 

O terreno de fundação dos passeios deverá ser regularizado e apiloado manualmente, até atingir 90% do 
proctor normal. 

Os rebaixos e concordâncias de passeios deverão ser executados estritamente dentro do estabelecido 
pela padronização. 

23.4.1.3 CONTROLE 

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos seguintes ensaios previstos nas referidas; normas 
da ABNT: 

Agregados para concreto: norma específica; 

Cimento Portland: NBRNM-76 

Cimento: norma especifica. 

As peças pré-moldadas de concreto deverão ser submetidas a ensaios de esclerometria, conforme a 
NBR-7584. 

23.4.1.4 PASSEIOS DE CONCRETO COM ACABAMENTO MECANIZADO 

23.4.1.4.1 OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para execução de 
passeios públicos, utilizando metodologia de execução mecanizada. 

23.4.1.4.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.4.1.4.3 GENERALIDADES 

As especificações dos materiais constituintes do serviço serão as mesmas descritas no item 19  
exceto no que diz respeito à execução de mureta divisória e revestimento em ladrilho hidráulico, qu não 
fazem parte do serviço em questão. 	 94 

23.4.1.4.4 EXECUÇÃO 

Será realizada a limpeza da área onde o passeio será executado, visando a retirada de detritos, 
entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 

O terreno será devidamente regularizado e compactado. O nivelamento será realizado com equipamento 
de nível a laser, conforme descrito no item a (considerações gerais) do Grupo 14— "Pisos". 
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Será lançado concreto usinado fck = 15 MPa, espessura final de 8,0 cm. 

Durante o espalhamento do concreto será instalada na superfície, tela soldada plana, 0 
3,4 mm, malha 15cm (Bematel ou equivalente). 

Em hipótese nenhuma, será aceito a utilização de tela em rolo. 

O concreto será devidamente adensado com o uso de vibradores de imersão e réguas vibratórias. 

O acabamento será executado utilizando-se desempenadeira mecânica até que se obtenha uma 
superfície lisa, equivalente à superfície feltrada, obtida no acabamento manual. O corte das juntas de 
dilatação será executado com serra mecânica, provida de disco diamantado, formando quadros de no 
máximo 3 m x 3 m. A profundidade do corte será de 3 cm. 

Será efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersão continua de água, nas 3 horas 
subsequentes à concretagem e durante os 14 dias seguintes. 

23.4.1.5 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O serviço será levantado pela área, em metros quadrados (m2) de passeio a ser executado 

Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais de acordo com os critérios definidos acima 
contemplando o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos 
e materiais necessários à execução do serviços. 

23.5 PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO ECOLÓGICO 

23.5.1 OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para execução de 
passeios, utilizando metodologia de execução de peças intertravadas pré- moldadas vazadas e plantio 
de grama no espaço interior. O gramados é feitos sob placas de pisograma. Também conhecido como 
piso ecológico, o pisograma possui uma drenagem de 50 a 100% da água, sendo considerado como 
área permeável. 

23.5.2 GENERALIDADES 

As especificações dos materiais constituintes do serviço serão as constantes no item especifico, exceto 
no que diz respeito à execução de mureta divisória e revestimento em ladrilho hidráulico, que não fazem 
parte do serviço em questão. 

23.5.3 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Será realizada a limpeza da área onde o passeio será executado, visando a retirada de detritos, 
entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 

8 ?0, 23.5.4 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

O serviço será levantado pela área, em metros quadrados (m2) de passeio a ser executado. 

Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais de acordo com os critérios definidos acima 
contemplando o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos 
e materiais necessários à execução do serviços. 

O terreno será devidamente regularizado e compactado. O nivelamento será realizado com equipame oë------..\  tpt 
 Pisos. de nível a laser, conforme descrito no GRUPO 17— 
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23.6 MUROS 

23.6.1 OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para execução de muros 
divisórios nas unidades da CODEMIG proporcionando a devida segurança e demarcação da área 
efetivamente construída da unidade. 

23.6.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.6.2.1 GENERALIDADES 

Muro é o elemento necessário à vedação, delimitação e segurança de uma edificação ou construção. 

23.6.2.1.1 MURO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO CALHA "V" 

Observa-se na Figura 5, o detalhe do muro de vedação em concreto pré-fabricado, utilizando-se calhas 
verticais, em forma de "V", produzida com concreto fck = 15 MPa. 

As peças deverão possuir superfície lisa e bem acabada, sem a presença de rebarbas ou falhas de 
concretagem, para que recebam posteriormente, acabamento em verniz, silicone ou tinta, conforme 
especificação do projeto, sem a necessidade de lixamento e estucamento. 
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23.6.2.1.2 MURO DIVISÓRIO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 

Observa-se na Figura 6, o detalhe do muro em blocos de concreto. 

Os blocos serão de concreto simples e espessura de 15 em, conforme especificações contidas no Grupo 
"Alvenarias e Divisões". 

a 	 rx 

Figura 6— Kgm de bloco de concreto 

A sapata será corrida com dimensões mínimas de 0,40 x 0,20 m, em concreto fck > 10 MPa. 

Sobre a sapata, será executado baldrame em blocos de concreto com espessura de 20 cm, preenchidos 
com concreto fck > 10 MPa. 

Os pilares serão em concreto fck > 15 MPa a cada 2,0 m com altura de 2,50 m ou 1,80 m, largura de 20 
cm e espessura de 15 cm. 

Sob cada pilar, será executada uma estaca broca escavada a trado de diâmetro igual a 
20 cm e comprimento igual a 1,00 m. 

Os blocos serão assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:6. 

O acabamento superior do muro, será executado com uma placa pré-moldada de concreto armado, 
dimensões: 0,20 x 0,05 m assentada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

A armação dos pilaretes será realizada com 4 barras de aço CA-50 diâmetro de 10,0 mm. 

23.6.2.1.3 MURO DIVISÓRIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

O detalhe executivo e as especificações relativas à fundação, pilaretes e acabamento 
mesmos do "muro divisório em bloco de concreto aparente". 

Os tijolos serão cerâmicos, furados, espessura de 10 cm, assentados com argamassa 
1:6, conforme Grupo "Alvenarias e Divisões". 

superior, serão os 

de cimento arde X> 

90  ?GIL 

\s‘ilf/G  O revestimento será realizado em argamassa de cimento e areia traço volumétrico de 1:6. 
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A pintura será especificada em projeto e atenderá às recomendações do Grupo 16— "Pintura". 

23.6.2.2 EXECUÇÃO 

23.6.2.2.1 MURO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO CALHA "V" 

As calhas pré-fabricadas em "V" serão assentadas e concretadas em uma vala contínua de 30 cm 
de largura e 50 cm de profundidade, preenchida com concreto fck = 
10 MPa, devidamente adensado. 

As calhas serão posicionadas de forma a não permitir a passagem de animais, por menores que sejam. 
Antes da concretagem, as peças terão as extremidades alinhadas, mediante utilização de um fio de 
náilon ou arame metálico e serão devidamente aprumadas e alinhadas umas com as outras. Só 
então será lançado o concreto. Este procedimento será realizado para grupos de 12 calhas de cada vez, 
ou seja, de 4 em 4 metros. 

23.6.2.2.2 MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE 

Para a execução dos muros, serão observadas as prescrições contidas em norma especifica e demais 
orientações do Grupo 6 — "Alvenaria e Divisões". Caso a taxa de resistência do terreno, seja inferior a 0,5 
kg/cm serão tomadas precauções especiais quanto ao dimensionamento das fundações. 

Será efetuada a escavação da sapata nas dimensões mínimas de 40 x 20 cm, e das estacas broca com 
diâmetro igual 20 cm e comprimento de 1 metro. 

Durante a concretagem, serão fixadas ferragens de espera dos pilaretes, engastadas no mínimo 30 cm 
dentro das estacas. Será executado o baldrame conforme indicado na Figura 5. 

Os pilaretes terão, no mínimo, 4 pontos de amarração de cada lado, através de pontas de ferro ou 
perfuração nas testadas dos blocos. 

A alvenaria será aparente, observando-se o prumo, alinhamento e nivelamento. As juntas de 
assentamento terão espessura uniforme, na dimensão máxima 2 cm, e serão rebaixadas. 

Depois da elevação do muro, será realizado o assentamento das placas de concreto pré- fabricadas, 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que constituirão o arremate superior do muro. 

Serão executadas juntas de dilatação a cada 6 metros, conforme detalhe da Figura 5. 

23.6.2.2.3 MURO DIVISÓRIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO REVESTIDO 

Para execução dos muros, serão observadas as prescrições contidas em norma específica e 
demais orientações do Grupo 6— "Alvenaria e Divisões". 

Para os muros revestidos, serão seguidos os mesmos procedimentos descritos no item b.2, naquilo que 
lhes disser respeito. 

O revestimento será realizado com argamassa de cimento e areia, traço volumétrico 
1:6, de acordo com o Grupo "Revestimentos". 

23.6.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Serão levantados pelo comprimento em metros, separando-se os de altura de 2 metros e os de 
2;5 metros. 

O serviço será pago aos preços unitários contratuais de acordo com os critérios definidos acimar, 
contemplando a escavação de valas, estacas e sapatas de concreto, pilares de concreto arma ø(r  
baldrame em blocos de concreto e = 20 cm, execução de juntas de dilatação, revestimento e pintura 

(0  
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quando for o caso, bem como todos os materiais, mão-de-obra e ferramentas necessárias à execução do 
serviço. 

23.7 CERCAS DEFINITIVAS 

23.7.1 OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para execução de cercas 
definitivas a serem implantadas nas unidades da CODEMIG, proporcionando a devida segurança e 
demarcação da área efetivamente construída da unidade. 

23.7.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

23.7.2.1 GENERALIDADES 

Cerca é uma das alternativas para a necessária delimitação e segurança de uma edificação ou 
construção. 

23.7.2.2 EXECUÇÃO 

Admite-se a utilização de cinco tipos básicos de cercas do tipo permanente: o tipo 2, 3, 
4; 5 e 6, conforme determinação do projeto arquitetõnico executivo. 

A cerca do tipo 2 constitui-se de pilaretes de concreto pré-fabricado convencional e fechamento através 
de 5 fios de arame farpado, tal como mostrado na Figura 7. 

Figura 7 — Cerca Tipo 2 

A cerca do tipo 3 constitui-se de pilaretes de madeira imunizada diâmetro médio de 150 mm e 
fechamento com 5 fios de arame farpado, conforme Figura 8. 
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Figura 8- Cerca tipo 3 -madeira imunizada ON 1,58atp 

A cerca do tipo 4 constitui-se de pilaretes de concreto pré-fabricado 
através de 8 fios de arame farpado. 

A cerca do tipo 5 constitui-se de pilaretes de concreto pré-fabricado de 
tela de aço galvanizado e 4 fios de arame farpado, conforme Figura 9. 

de ponta virada e fechamento 

ponta virada, e fechamento em 

Figura 9 — Cerca com tela, mourões pré-fabricados de ponta virada Tipo 5 

Vão entre mourões>Variável 250 a 300< 4 fios de escora pilar arame galvanizado mourão pré- arame n° 
8 fabricado tela galvanizada grampos de # 2 fio 12 arame farpado n°8 
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A cerca do tipo 6 apresenta montantes verticais em tubos metálicos de aço galvanizado, diâmetro de 2" e 
fechamento em tela de aço galvanizado, conforme Figura 
10. 

Figura 10— Cerca Tipo 6 

A cerca do tipo 1 é um elemento provisório e já foi abordada no Grupo 1 — "Instalação da Obra". 

23.7.3 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As cercas serão levantadas pelo comprimento real em metros, considerando-se a inclinação do 
terreno e definidas por tipo. 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos acima os quais 
remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos e 
materiais necessários à sua execução, envolvendo: escavação manual; montagem das cercas 
propriamente dito, pequenos reaterros para fixação das peças e/ou concreto, se necessário e demais 
serviços e materiais atinentes. 

24. GRUPO 24- OBRAS RODOVIÁRIAS 

Os serviços relativos a obras rodoviárias foram abordados nos GRUPOS: 

Grupo 01 — serviços preliminares e instalação da obra 

Grupo 02— Demolições e Remoções 

Grupo 03 — terraplanagem e Contenção de Taludes 

Grupo 04— Pavimentação 

Grupo 05— Drenagem 

Grupo 06— Sinalização Rodoviária 

Grupo 22— Paisagismo e Irrigação. 

Grupo 23— Obras Complementares 



Este Rem do Caderno de Encargos da CODEMIG tem como objetivo determinar as diretrize 
para os serviços de limpeza nas obras civis em geral. 

25.4.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
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25. GRUPO 25— LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

25.1 OBJETIVO 

Este item do Caderno de Encargos da CODEMIG tem por objetivo apresentar as diretrizes básicas a 
serem seguidas na execução dos serviços de Limpeza e entrega da Obra do Centro de Convenções e 
Exposições de São João Del Rei, Minas Gerais. 

25.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

25.2.1GENERAL IDADES 

Estes serviços deverão ser executados dentro da boa norma da engenharia dando-se especial atenção 
aos aspectos aqui indicados. 

25.3 PROJETO "AS BUILT" 

25.3.1 OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos relativos às modalidades de projetos "As built" ocorridas no canteiro de 
obras e às necessárias inserções no projeto executivo. 

25.3.2 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Os procedimentos ora instruidos terão seu âmbito de aplicação em todas as obras e serviços executivos, 
através da CODEMIG. 

25.3.2.1 PROCEDIMENTOS 

Constatada alguma não conformidade do projeto executivo no canteiro de obras, a FISCALIZAÇÃO 
facilitará esclarecimentos e parecer conclusivo da Gerência de Projetos, através de suas unidades e 
seus técnicos prepostos. Em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO, será definida a modificação 
necessária a atender a realidade de campo. 

Compete à construtora CONTRATADA, providenciar os desenhos referentes aos registros das 
modificações propostas, observando sempre as normas de projetos da CODEMIG. 

Compete a CODEMIG aprovar, interferir e/ou agregar o novo formato no projeto executivo conforme 
procedimentos próprios. 

25.4 LIMPEZA, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE TAPUMES, CANTEIRO E CONTAINER 

25.4.1. OBJETIVO 

Os serviços de limpeza serão rigorosamente executadas no decorrer da obra. 
Durante o desenvolvimento de cada serviço a limpeza será efetuada paralelamente de modo que cada 
serviço será concluído e recebido pela FISCALIZAÇÃO com a limpeza já executada (também concluída). 

O canteiro de obras será mantido em perfeita ordem. 

Entulhos deverão ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, barracões, acessos, enfim 
toda a obra, o mais organizada e limpa possível no decorrer do dia. 
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Todos os serviços de limpeza incluindo aqui pisos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, ferragens, 
vidros, luminárias, etc., deverão ser executados, conforme capítulos específicos, com escova, estopa, 
espátula, vassoura, pano seco ou úmido, detergente neutro, sabão neutro e água em abundância. Não 
será permitida a utilização de qualquer ácido, removedor ou produto químico. 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando o funcionamento 
ideal de todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes, com todas as ligações às redes de 
serviços públicos (água, esgoto, luz, força, telefone, incêndio, gás, etc.). 

A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do canteiro, a completa remoção 
dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos resíduos e/ou entulhos resultantes da 
limpeza final da obra, além de lavagem com caminhão pipa. 

25.4.3. MASTRO PARA BANDEIRA, PLACA DE INAUGURAÇÃO E CATRACA ELETRÔNICA 

Estes serviços serão executados conforme o Projeto e as normas pertinentes. 

25.4.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O "As Built" será medido por unidade. 

A desmontagem e remoção das instalações do canteiro e a lavagem com caminhão pipa serão medidas 
por m2. 

Os serviços de elaboração do "As Built", placa de inauguração, mastro de bandeira e catraca eletrônica 
serão medidos por unidade. 

Todos os demais itens referentes aos serviços de limpeza durante o andamento da obra não serão 
objeto de medição, devendo seus custos ser incluídos no BDI. 

A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução natural dos diversos serviços, 
durante o desenvolvimento e no final da obra, também não serão objeto de medição, devendo ter seus 
custos incluídos no BDI. 

O serviço será pago ao preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos acima os quais 
remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos e 
materiais necessários à sua execução. 
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