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1 - APRESENTAÇÃO 

Este documento juntamente com o projeto básico e planilha de orçamento, tem como 

objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução do Canteiro de Obras 1 

referente à Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e complementação 

do Pátio de Aeronaves do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Pinto 

Martins em Fortaleza/CE, definindo e consolidando os critérios condicionantes ao 

cumprimento das metas estabelecidas pela INFRAERO. 

Visa ainda, definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer 

os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução.  

Este caderno de encargos e especificações, como parte integrante do Edital de 

Licitação, estabelece metodologia para execução das atividades e etapas de 

montagem do canteiro definindo, através de fabricantes e marcas, os produtos a serem 

empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, 

assegurando um controle permanente e o melhor padrão de qualidade. 

Será sempre suposto que o teor desta ESPECIFICAÇÃO é de inteiro conhecimento da 

empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços, doravante 

denominada CONTRATADA. 

2 - CONDIÇOES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais quanto a Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

2.1 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra nos termos do Código 

Civil Brasileiro, não implicando em diminuição da referida responsabilidade, a presença 

da FISCALIZAÇÃO da INFRAERO. 

A CONTRATADA será responsável pela observância de leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, inclusive por suas SUBCONTRATADAS e fornecedores. 

A CONTRATADA sob pretexto algum poderá argumentar desconhecimento do local 

onde irá implantar o referido objeto, devendo a mesma visitar o local da obra/serviço, 

antes da apresentação de suas propostas. Todas as condições locais deverão ser 

adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os 

elementos, quantitativos, etc. que possam influenciar no desenvolvimento dos 

trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o 

argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados do projeto. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a reconstituição de quaisquer danos e 

avarias causadas a serviços realizados, motivados pela execução dos serviços em 
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epígrafe, inclusive danos de viação e urbanização, devendo, portanto tomar as 

precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade 

de prédios vizinhos, quando houver, canalizações e redes que possam ser atingidas, 

pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda no que 

diz respeito à segurança dos operários e transeuntes, durante toda a execução de 

todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria e trincadura, etc., causados a 

serviços ali existentes serão de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA, e 

que as despesas efetuadas na reconstituição de qualquer serviço, correrão por sua 

conta. 

Todo e qualquer serviço mencionado nos documentos que venham a integrar o 

Contrato (plantas, detalhes, memorial, especificações, etc.), será executado 

obrigatoriamente sob a responsabilidade da CONTRATADA, com perfeição e 

segurança, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, 

cabendo à mesma verificar e conferir todos os documentos, projetos e instruções que 

lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta, por escrito, qualquer 

irregularidade, incoerência ou discrepância verificadas que desaconselhe ou impeça a 

sua execução, não sendo a eventual existência de falhas, razão para execução 

incorreta de serviços de qualquer natureza, sendo responsável pela existência de todo 

e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o 

recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato. 

Os profissionais a serviço da CONTRATADA deverão estar devidamente habilitados e 

regulamentados na execução dos serviços, devendo ser submetidos à aprovação do 

CONTRATANTE. O profissional responsável pela execução da obra, que deverá dar 

assistência diária à mesma, deverá compatibilizar um horário comum de permanência 

no canteiro de obras com a FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA, dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, 

à FISCALIZAÇÃO, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, 

elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da obra, bem como 

fornecer e manter no canteiro o Diário de Obra, conforme modelo aprovado, tomando 

conhecimento, através dele, das observações e interpelações da FISCALIZAÇÃO e 

nele registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas prejudiciais ao 

andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua 

ingerência, as consultas à FISCALIZAÇÃO, as datas de conclusão das etapas 

caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as 

respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e a eventual escassez de material que 

resulte em dificuldade para execução dos serviços em tempo hábil. 

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, especificações, detalhes e 

inclusive acréscimos, somente serão admitidos com parecer da FISCALIZAÇÃO e 

registro no Diário de Obra. Todas as anotações em Diário de Obra, deverão ser 

entregues em uma cópia à FISCALIZAÇÃO. 
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Serão planejados, construídos e mantidos em boas condições todos os serviços 

necessários à instalação do canteiro da obra (escritório, depósito, refeitório, etc.), em 

comum acordo com a CONTRATANTE. Em hipótese alguma será permitida a 

CONTRATADA, manter alojamentos para funcionários na região de execução das 

obras. 

3 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

a) Documento nº FZ.28/000.75/06097 – Memorial Descritivo 

b) Documento nº FZ.28/000.88/06098 – Planilha de serviços de materiais e 
quantidades / memorial de quantificação - PSQ  

c) Desenho nº FZ.28/000.72/06100 - Implantação 

d) Desenho nº FZ.28/000.72/06101 - Escritório - planta baixa e planta de cobertura 

e) Desenho nº FZ.28/000.72/06102 - Escritório - cortes, elevações e detalhes de 
esquadrias 

f) Desenho nº FZ.28/000.72/06103 - Almoxarifado e guarita - plantas, cortes e 
elevações 

g) Desenho nº FZ.28/000.72/06104 - Armação e carpintaria - plantas, cortes e 
elevações 

h) Desenho nº FZ.28/000.72/06105 - Auditório e depto pessoal/médico - plantas, 
cortes e elevações 

i) Desenho nº FZ.28/000.72/06106 - Manutenção - plantas, cortes e elevações 

j) Desenho nº FZ.28/000.72/06107 - Refeitório - plantas, cortes e elevações 

k) Desenho nº FZ.28/000.72/06108 - Vestiário - plantas, cortes e elevações 

4 - A TÉCNICA CONSTRUTIVA 

As técnicas utilizadas para o canteiro de obras serão duas. O sistema construtivo 

principal escolhido foi o canteiro em madeira conforme descrito no documento 

FZ.28/000.73/03700/02, por apresentar maiores vantagens, em relação às demais 

tecnologias avaliadas. Para as áreas molhadas (cozinhas, sanitários e vestiários) foi 

escolhida a técnica construtiva de alvenaria estrutural. 

Configura-se por ser um sistema modular, desmontável, remontável e componível. 

Pode ser reaproveitado desde o seu primeiro uso. 

Solução de rápida implantação, o canteiro em madeira pode ser construído em até dois 

pavimentos e possui boa aceitação estética por parte dos usuários. 

Referência: Sulamericana Canteiros – canteirodeobra.com, ou equivalente técnico 

normatizado. 
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4.1 - CANTEIRO DE OBRAS (02.01.200) 

Todas as especificações são válidas para todos os edifícios do canteiro, considerando 

suas particularidades, sendo eles: 

− Guarita; 

− Administração Construtora; 

− Fiscalização Infraero; 

− Fiscalização Contratada; 

− Auditório; 

− Departamento Médico / Departamento Pessoal; 

− Sanitários e vestiários; 

− Refeitório; 

− Manutenção de veículos; 

− Almoxarifado; 

− Armação; 

− Carpintaria. 

4.1.1 - Medição dos Serviços 

O canteiro de obra efetivamente construído e aceito será remunerado pela área de 

implantação edificada e determinada em (m²), nela incluídos os serviços de fundações, 

pisos e contrapisos, paredes e divisórias, cobertura, esquadrias, revestimentos de piso, 

parede e teto, acabamentos, instalações hidráulicas e elétricas, equipamentos e 

acessórios e mobiliário. Não estão incluídos os serviços externos de terraplenagem, 

drenagem, pavimentação, dados de voz, ar condicionado, redes externas de água, 

energia elétrica, drenagem e esgoto. 

Serão remunerados dois tipos de edificação, a saber: 

− Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura 
em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas,  
fundações e mobiliário (Escritório Construtora / Refeitório / Guarita / Vestiário / 
Departamento Médico / Departamento Pessoal / Auditório) – (02.01.210.01) 

− Galpão Aberto Provisório em Madeira, Cobertura em Telha de Fibrocimento 
6mm, Incluso Preparo do Terreno – (02.01.210.02) 

4.1.2 - Fundações 

4.1.2.1 -  Laje “radier” 

Locais de aplicação 

Em todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 
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A fundação do canteiro será em laje “radier” em concreto estrutural (fck  25 MPa) com 

espessura de 15 cm e armadura dupla em tela soldada Q196. Para regularização do 

terreno, antes da concretagem do “radier”, sugerimos a execução de uma camada com 

5 cm de concreto magro (fck  10 MPa). 

4.1.2.2 - Processo Executivo 

Os serviços necessários à execução da alternativa adotada, em atendimento às 

normas, são: 

 Regularização e Apiloamento de fundo de vala (m²): é a área de projeção do 
canteiro; 

 Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - 
Lastro de Concreto fck=10MPa (m³): é a área de projeção do canteiro 
multiplicada pela espessura de 5 cm; 

 Fornecimento e Aplicação de Concreto fck=25MPa (m³): é a área de projeção do 
canteiro multiplicada pela espessura de 15 cm; 

 Armadura de aço em tela soldada (Q-196) Telcon para piso - fornecimento e 
colocação (kg): é o volume de concreto estrutural multiplicado pela taxa de aço 
de 60 kg/m³. 

4.1.2.3 - Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.3 - Pisos e Contrapisos 

4.1.3.1 - Lastro de Concreto Magro 

Locais de aplicação 

Em todos os edifícios do canteiro. 

Considerações Gerais 

Sobre solo previamente nivelado e compactado será aplicado um lastro de concreto 

simples, com resistência mínima fck = 11 MPa, com 7 cm de espessura. Essa camada 

deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações 

embutidas no solo. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.3.2 - Contrapiso  

Locais de aplicação 

No interior de todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 
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Serão utilizados cimento Portland e areia média, traço volumétrico 1:3, em 

conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211. 

Processo Executivo 

Sobre lastro de concreto será executada uma camada de argamassa para recebimento 

do acabamento do piso. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.3.3 - Regularização de Base 

Locais de aplicação 

Em todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 

Serão utilizados cimento Portland e areia média, em conformidade com as Normas 

NBR 5732 e NBR 7211. 

Processo Executivo 

Sobre lastro de concreto existente e novo serão fixadas e niveladas as mestras de 

modo a formar as espessuras indicadas em projeto. Deverão ser observados todos os 

caimentos previstos em projeto. Em seguida será aplicada a camada de argamassa de 

regularização, traço 1:3 com impermeabilizante quando a regularização for sobre o 

solo. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito nivelamento e uniformidade das 

superfícies, bem como os arremates e caimentos para o escoamento das águas 

servidas, de conformidade com as indicações do projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.3.4 - Piso Cimentado 

Locais de aplicação 

Em toda a calçada que circunda os edifícios e no almoxarifado. 

Considerações Gerais 

Sobre lastro de concreto serão fixadas e niveladas as juntas plásticas, de modo a 

formar painéis com dimensões indicadas em projeto. Em seguida será aplicada 

camada de regularização composta por cimento e areia no traço 1:3 e aditivo 

impermeabilizante. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do 

piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. Para se obter o 
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acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da 

argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento 

em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito nivelamento e uniformidade das 

superfícies, bem como os arremates e caimentos para o escoamento das águas 

servidas, de conformidade com as indicações do projeto. 

4.1.4 - Paredes e Divisórias 

4.1.4.1 - Paredes externas e internas de madeira 

Locais de aplicação 

Nas áreas secas de todos os edifícios do canteiro, exceto nos edifícios dos sanitários e 
da guarita. 

Materiais 

Painéis modulados de 8 cm de espessura, estruturais com montantes de madeira tipo 

pinus de 5 x 6 cm e altura variável, e revestidos com chapas planas e lisas de madeira 

compensada plastificada (parede dupla). As áreas administrativas e sociais serão de 

paredes, fixadas em estrutura interna de montantes de madeira. 

Os painéis que compõem as paredes externas serão fixados diretamente sobre a 

estrutura que forma o quadro inferior. Na parte superior, a amarração será por meio de 

uma cinta de madeira composta por um sarrafo de 2,5 x 5,0 cm de seção. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.4.2 - Alvenaria de blocos de concreto 

Locais de aplicação 

Nas áreas molhadas de todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 

As paredes de áreas molhadas serão executadas com bloco estrutural de concreto de 

14 x 19 x 39 cm ou meio-blocos de 14 x 19 x 19 cm e blocos-verga de 19 x 19 x 19 cm. 

Processo Executivo 

Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 

média ou grossa na proporção de 1:2:8. A última fiaca deverá ser assentada com 

argamassa de cimento e areia média na proporção de 1:2 com adição de aditivo tipo 

expansor. 
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Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, 

compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de 

moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e 

faces planas.  

As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas 

características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas ABNT  

A critério da FISCALIZAÇÃO, os blocos serão ensaiados em conformidade com os 

métodos indicados nas normas referenciadas. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais. 

Para a edificação de Serviço Médico, os revestimentos nas paredes serão feitos de 

acordo com normas da ANVISA, se necessário. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.4.3 - Divisórias sanitárias 

Locais de aplicação 

Em todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 

As divisórias sanitárias serão constituídas de painéis compostos de miolo de madeira 

sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente 

por chapas lisas em CRFS (Cimento Reforçado por Fio Sintético), com espessura total 

de 40 mm e altura de 2100 mm referência Eternit ou equivalente técnico. 

Os painéis serão pintados com esmalte sintético com cor a definir conforme item 8.1 

deste documento. 

As portas dos boxes sanitários serão em madeira conforme item 6.3.1 deste 

documento. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.5 - Cobertura 

4.1.5.1 - Telhado de madeira 

Locais de aplicação 

Em todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 
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4.1.5.1.1 Estrutura 

A estrutura da cobertura será constituída de tesouras de madeira com espaçamento de 

2,20m, fixadas diretamente sobre a cinta de amarração dos painéis ou sobre pilares de 

concreto, no caso das áreas de manutenção de veículos, carpintaria e armação. 

4.1.5.1.2 Telha 

Telhas onduladas de fibrocimento sem amianto (CRFS – Cimento Reforçado com Fio 

Sintético) de 1,83 x 1,10 m e espessura de 6 mm fixadas no terçamento da cobertura. 

Todos os parafusos de fixação das telhas nas terças deverão ser de 6 mm de diâmetro 

e 200 mm de comprimento. 

4.1.5.1.3 Cumeeira 

Cumeeira articulada fibrocimento para telha ondulada de 6mm. 

4.1.5.1.4 Espigão 

Espigão de abas planas de 50, instalada conforme especificação do fabricante, para o 

recobrimento do encontro de telhas na linha do espigão. 

4.1.5.1.5 Calha 

Calhas de secção quadrada em PVC nas dimensões de projeto, condutores, conexões 

e suportes, referência linha Aquapluv Style da TIGRE ou equivalente técnico, com 

aditivo antiUV na cor branca. 

4.1.5.1.6 Manta de subcobertura  

Manta refletiva impermeável e auto-extinguível para subcobertura, em papel Kraft 

reforçado e alumínio, tipo Durafoil da Bracon ou equivalente técnico. 

Processo Executivo 

Desenrolar faixas da manta sobre os caibros, começando ao longo do beiral. Cortar 

com uma tesoura, o tamanho adequado com alguma sobra para acabamento. Usar 

grampos para fixar, pequenos pregos, e/ou fitas adesivas. A segunda faixa de 

subcobertura será colocada imediatamente acima da primeira, de forma paralela e se 

sobrepondo a ela em cerca de 10 cm e assim sucessivamente até a cumeeira. Instalar 

contra-caibros (finos como ripas) sobre os caibros, o que já fixará a manta de forma 

definitiva. Instalar as ripas e a seguir as telhas. 

Para instalação das telhas devem ser obedecidas as instruções dos manuais técnicos 

dos fabricantes quanto à sobreposições lateral e longitudinal, número e distribuição de 

apoios, balanços livres, cortes, montagem, perfuração e fixação das telhas.  

Os apoios podem ser de madeira ou de concreto, com largura mínima de 40 mm, 

sempre acompanhando o caimento das telhas. Nunca se deve apoiar em arestas ou 

cantos arredondados. 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira (de baixo para cima), em 

faixas perpendiculares as terças de apoio e com fiadas alinhadas. O sentido de 
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montagem deve ser no sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas opostas do 

telhado devem ser cobertas simultaneamente.  

Para evitar sobreposição de quatro espessuras, as telhas intermediárias devem ter os 

cantos cortados (evitando deformações nas peças, entrada de luz e água). Para tanto, 

deve-se utilizar serra elétrica, munida de disco esmeril apropriada (pode-se 

alternativamente utilizar serrote manual para corte de telhas em pequena quantidade), 

é indispensável o uso de máscara ao cortar ou perfurar as telhas. Não se deve pisar 

diretamente sobre as telhas e sim utilizar tábuas colocadas nos dois sentidos para 

movimentação dos montadores.  

Não podem ser utilizados pregos para fixação; não deve ser executada furação das 

telhas por percussão e sim por meio de brocas. 

 As perfurações para passagem de tubulação devem ter diâmetro < 250 mm e serem 

executadas com broca de aço rápido, serra e grosa para ajustes finais, devendo-se 

prever sistema de vedação com saia metálica e materiais vedantes. As telhas 

perfuradas deverão ter apoio suplementares, para garantir sua resistência. 

As calhas serão fixadas diretamente nas testeiras de madeira, por meio de parafusos, 

com espaçamento máximo de 60 cm entre suportes. Deverá ser considerado um 

caimento mínimo de 0,5% do ponto inicial ao final (junto ao condutor). 

Primeiramente serão instaladas as conexões e suportes nos locais pré definidos com 

os parafusos e posteriormente serão encaixados os  segmentos de calha. 

Nas etapas finais serão fixados os esquadros, as cabeceiras e por fim os condutores 

circulares, através de braçadeiras nas descidas junto às paredes. 

Armazenagem e Transporte 

Armazenar as telhas em local o mais próximo possível à obra, em terreno plano, firme 

e livre de entulhos. As telhas podem ser empilhadas horizontalmente até o máximo de 

10 unidades, desde que assentadas em calços adequados, sempre empilhando telhas 

com as mesmas dimensões. 

As telhas deverão ser suspensas de modo a não causar esforço no sentido da largura 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 

as dimensões e o formato, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto.  

4.1.6 - Esquadrias  

4.1.6.1 - Portas de madeira 

Locais de aplicação 

Em todos os edifícios do canteiro. 
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PM1 – para sanitários individuais e depósitos de materiais de limpeza; 

PM2 – para sanitários coletivos e salas administrativas; 

PM3 – para sanitários destinados aos portadores de necessidades especiais; 

PM4 – para os acessos principais; 

PM5 – para acesso ao almoxarifado. 

Materiais 

PM1 - Portas em madeira semi-oca, com uma folha de abrir nas dimensões 0,70 x 2,10 

m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, 

referência SINCOL, ou equivalente técnico, com pintura esmalte brilhante cor a definir, 

referência SUVINIL ou equivalente técnico. 

PM2 - Portas em madeira semi-oca, com uma folha de abrir nas dimensões 0,80 x 2,10 

m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, 

referência SINCOL, ou equivalente técnico, com pintura esmalte brilhante cor a definir, 

referência SUVINIL ou equivalente técnico. 

PM3 - Portas em madeira semi-oca, com uma folha de abrir nas dimensões 0,90 x 2,10 

m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, 

referência SINCOL, ou equivalente técnico, com pintura esmalte brilhante cor a definir, 

referência SUVINIL ou equivalente técnico. 

PM4 – Porta em madeira semi-oca, tipo dupla, com duas folhas de abrir nas dimensões 

0,70 x 2,10 m totalizando, 1,40 x 2,10 m, miolo com enchimento em sarrafos 

espaçados e reforço no local da fechadura, referência SINCOL, ou equivalente técnico, 

com pintura esmalte brilhante cor a definir, referência SUVINIL ou equivalente técnico. 

PM5 – Porta em madeira semi-oca, tipo dupla, com duas folhas de abrir nas dimensões 

1,04 x 2,10, totalizando 2,08 x 2,10 m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e 

reforço no local da fechadura, referência SINCOL, ou equivalente técnico, com pintura 

esmalte brilhante cor a definir, referência SUVINIL ou equivalente técnico. 

Processo Executivo 

Todas as peças de madeira receberão a aplicação de imunizante incolor para madeiras 

aparelhadas ref. Penetrol - Vedacit ou equivalente técnico. 

A instalação das portas deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto fornecido pela INFRAERO. Na colocação, não serão forçadas a se 

acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no 

projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes 

da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das 

peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de 

receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se 

forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com 

massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da 

esquadria. 
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As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 

alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso 

particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das 

guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados 

em conformidade com os detalhes indicados no projeto. 

A distribuição das ferragens de fixação será feita de modo a impedir a deformação das 

folhas respectivas. As portas serão fixadas aos portais e batentes por meio de 

dobradiças com eixo, bolas e parafusos em aço. O assentamento das ferragens será 

executado com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou 

diferença de nível. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 

as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de 

conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes 

móveis e a colocação das ferragens.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 

ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.6.2 - Caixilho de madeira 

Locais de aplicação 

Nas áreas secas de todos os edifícios de canteiro. 

C001 – nas áreas secas, exceto do edifício da administração; 

C003 – nas áreas secas do edifício da administração 

Materiais 

C001 - caixilho de madeira regional, primeira qualidade, de correr com duas folhas para 

vidro liso transparente 3 mm, com guarnição e sem bandeira, na dimensão 1,04 x 1,20 

m 

C003 – caixilho de madeira regional, primeira qualidade, de correr com duas folhas 

para vidro liso transparente 3 mm, com guarnição e sem bandeira, na dimensão 0,97 x 

1,20 m 

4.1.6.3 - Caixilho de alumínio 

Locais de aplicação 

Nas áreas molhadas de todos os edifícios de canteiro. 

C002 – nas áreas molhadas e despensa; 

C004 – na guarita. 

As janelas dos vestiários e cozinhas serão basculantes, com três básculas, duas 

móveis e uma fixa que serão instaladas a 1,80 m de altura do piso interno. 
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C002 – caixilho basculante em alumínio anodizado natural fosco medindo 0,80 x 0,60 

m, com três básculas, sendo duas móveis e uma fixa e com vidro tipo fantasia incolor 3 

mm. 

C004 – caixilho fixo em alumínio anodizado natural fosco medindo 2,25 x 1,10 m, com 

vidro liso transparente 3 mm. 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as 

indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e 

chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias deverão ser isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões 

deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos 

requisitos estéticos indicados no projeto. 

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos 

fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. 

As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, 

rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e 

estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de 

alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. 

As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou 

marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros 

ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 

5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 

plasticidade permanente. 

Os substratos deverão ser limpos com pano que não solte fiapos, embebido de um dos 

solventes indicados pelo fabricante, diferentemente para vidro e alumínio anodizado. 

Armazenagem 

Os quadros deverão ser armazenados na posição horizontal separados em gaveteiros 

e recobertos com plástico de forma a protegê-los da poeira. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 

as dimensões e o formato, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. 

Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das 

ferragens e elementos de fixação. 

A medição será efetuada pela área da peça, obtida em metros quadrados (m²). 

− Normas complementares 
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− NBR 10821 - Caixilhos para edificação - Janelas – Especificação 

4.1.6.4 - Batentes de Madeira 

Locais de aplicação 

Em todas as portas de madeira, sendo que as de 8 cm acompanham as portas das 

paredes de madeira e as de 14 cm acompanham as portas das paredes de alvenaria. 

Materiais 

Batentes nas larguras de 8 cm e 14 cm em madeira de lei com pintura de acabamento 

em com pintura esmalte brilhante cor a definir, referência SUVINIL ou equivalente 

técnico, em no mínimo duas demãos; 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, 

as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de 

conformidade com o projeto.  

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 

ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.6.5 - Fechaduras 

Locais de aplicação 

Em todas as portas. 

Materiais 

Serão de fabricação La Fonte ou equivalente técnico, referência ST2 Evolution 40 
mecânica de embutir com cilindro. 

Recebimento 

A medição será efetuada por unidade fornecida e instalada. 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, 

complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.6.6 - Maçanetas 

Locais de aplicação 

Em todas as portas. 

Materiais 

− O conjunto de maçanetas e espelhos será de fabricação La Fonte ou 
equivalente técnico, linha Serralheiro, modelo 2230. 

− As maçanetas utilizadas nas portas corta fogo fazem parte do conjunto da 
fechadura do item 4.1.1.2. 

Recebimento 
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Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, 

complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.6.7 - Tarjetas 

Locais de aplicação 

Nas portas TS das divisórias dos sanitários. 

Materiais 

Tarjetas com acabamento cromado, indicação livre/ocupado. Referência 719 da Yale 

La Fonte ou equivalente técnico. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 

ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.6.8 - Dobradiças 

Locais de aplicação 

Em todas as portas. 

Materiais 

As dobradiças utilizadas nas portas de madeira serão reforçadas, de aço, medindo 

3” x 3", ref.85 CR com anéis, fabricação La Fonte ou equivalente técnico. 

No refeitório, para as portas da cozinha e higienização de bandejas deverão ser 

usadas dobradiças do tipo vai-vem de 3” em latão cromado, referência 355 PPF0 da 

Pagé ou equivalente técnico. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, 

complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.6.9 - Molas Aéreas 

Locais de aplicação 

Nas portas de acesso principal do auditório, vestiários e sanitários coletivos, 

administração e nas portas principais e de acesso à cozinha do refeitório. 

Materiais 

Molas aéreas reversíveis (aplicáveis em portas à direita ou à esquerda), com válvula de 

ajuste separada para velocidade de fechamento e golpe final, potência 2 (portas com 

máximos 91 cm de folha) acabamento SB prata referência Série 2000 da YaleLafonte 

ou equivalente técnico 

Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 

ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 
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4.1.6.10 - Vidros Lisos Transparentes Incolores de 3 mm de espessura 

Locais de aplicação 

Em todas as esquadrias, tanto as de madeira como as de alumínio. 

Considerações Gerais 

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao 

fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de 

espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras 

e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os 

componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em 

recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros 

permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da 

Fiscalização. 

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através 

de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar 

cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente 

cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de 

encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos 

quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem 

lisas e sem irregularidades. 

Processo Executivo 

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as 

superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. 

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão 

definidos e executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos 

dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias 

instaladas.  

Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas 

bordas e assentamento das chapas de vidro. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, 

de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das esquadrias. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Normas  

A execução dos serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 
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− Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

Normas da ABNT e INMETRO: 

− NBR 7199 – Projetos e execução de envidraçamentos na construção civil; 

− NBR 11706 – Vidros na construção civil; 

− NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; 

− Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

− Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

4.1.7 - Revestimentos de Piso, Parede e Teto 

4.1.7.1 - Piso Cerâmico 

Locais de aplicação 

Em toda a manutenção, vestiário, refeitório e guarita, e nas áreas molhadas dos 

demais edifícios do canteiro. 

Materiais 

Piso cerâmico grês esmaltado PEI-5 alto padrão na cor branca, antiderrapante 

30x30cm. Referência Cargo Plus White da Eliane ou equivalente técnico. 

Processo Executivo 

O assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão 

das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os 

contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente. 

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a 

fixação, com argamassa colante, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos 

cantos e no centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a 

argamassa colante será lançada e espalhada uniformemente com desempenadeira de 

aço dentada. 

Sobre a superfície da argamassa colante, ainda fresca e bastante úmida, será iniciado 

o assentamento da cerâmica. Quando não indicado em projeto, a disposição das peças 

deverá ser planejada em função das características da área de aplicação, a fim de 

diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais juntas 

verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no caso de 

juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos.  

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa 

colante e batendo-se levemente com um martelo de borracha, de modo a obter a 

superfície acabada uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das 

juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não 

ultrapasse 2,0 mm. 
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Quarenta e oito horas após o assentamento deverá ser realizado o rejuntamento, em 

conformidade com as especificações de projeto. A nata será espalhada sobre o piso e 

puxada com rodo. Meia hora após a “pega” da nata, a superfície será limpa com pano 

seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre 

o piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras 

utilizando-se produtos adequados. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Normas 

NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e 

com utilização de argamassa colante - Procedimento.  

NBR 13816:1997 - Placas cerâmicas p/ revestimento - Terminologia.  

NBR 13817:1997 - Placas cerâmicas p/ revestimento - Classificação.  

NBR 13818:1997 - Placas cerâmicas p/ revestimento - Especificações e métodos de 

ensaio.  

NBR 14081:2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas - Requisitos.  

NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento portland para rejuntamento de placas 

cerâmicas - Requisitos e métodos de ensaios. 

4.1.7.2 - Piso de Borracha  

Locais de aplicação 

Nas áreas administrativas e secas dos edifícios da administração, nas salas de 

encarregados da armação e da carpintaria, no auditório e no departamento pessoal. 

Material 

Piso de borracha, com acabamento liso, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm 

na cor cinza claro, colado sobre contrapiso regularizado. Referência Daud código DL 

0320 ou equivalente técnico. 

Execução 

O piso deverá ser colado sobre contrapiso especialmente preparado segundo 

orientações do fabricante e deverá resultar uma superfície plana, sem ondulações e 

imperfeições. As placas serão fixadas justapostas em função das medidas do 

ambiente. 
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Será vedado o trânsito sobre o piso até 72 (setenta e duas) horas após a sua 

execução. A limpeza do piso será realizada com o auxílio de panos, sabão neutro e 

água limpa. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Normas 

ABNT NBR 9050/ 2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

4.1.7.3 - Pintura Acrílica Interiores e Exteriores (tipo 1, 2 e 4) 

Locais de aplicação 

Nas paredes internas de madeira e em todas as paredes externas. 

Material 

Será fornecida e aplicada tinta acrílica semi-brilho, mínimo de duas demãos, sobre 
superfície previamente preparada, na cor branca. Referência: Suvinil linha Premium ou 
equivalente técnico. 

Execução 

A superfície deve estar firme e seca, isenta de partículas soltas, gorduras, graxas ou 

outras condições prejudiciais. Serão lixadas, com lixa de granulação apropriada, 

eliminando-se as partes soltas do revestimento. 

Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias (mínimo de duas demãos) da 

tinta de acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 

Recebimento 

O armazenamento do produto antes da aplicação será em lugar seco e ventilado, em 

suas embalagens originais de fábrica, perfeitamente identificadas. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.7.4 - Pintura à óleo Interiores de Áreas Molhadas 

Locais de aplicação 

Em todas as paredes internas das áreas molhadas. 
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Materiais 

Tinta à óleo com acabamento brilhante, mínimo de duas demãos, sobre superfície 

previamente preparada, na cor branco gelo, referência SUVINIL, ou equivalente 

técnico. Preparação da superfície com fundo preparador de paredes. 

Execução 

Com ótima resistência às intempéries, de fácil aplicação, boa cobertura e flexibilidade. 

Excelente aderência. Para ser aplicada em superfícies interiores de alvenaria de áreas 

molhadas, desde que previamente preparadas com as tintas de fundo indicadas. 

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

mofo antes de qualquer aplicação, conforme Norma ABNT NBR 13245 de 02/95. 

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a 

superfície. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e 

detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Partes mofadas devem ser eliminadas, 

limpando a superfície com água sanitária e em seguida, passar pano úmido aguardar a 

secagem. 

Aplicar de duas a três demãos com intervalo de secagem de 12 horas e secagem final 

de 24 horas, com rolo de espuma ou pincel. 

Recebimento 

O armazenamento do produto antes da aplicação será em lugar seco e ventilado, em 

suas embalagens originais de fábrica, perfeitamente identificadas. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, em conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.7.5 - Forro em réguas de PVC 

Locais de aplicação 

Em todos os ambientes de todos os edifícios, exceto as áreas abertas (com cobertura e 

sem paredes) e na área de armazenagem do almoxarifado. 

Materiais 

Forro em réguas de PVC tipo macho e fêmea com 20 cm de largura na cor branca, 

referência TIGRE ou equivalente técnico. 

Processo Executivo 

Montar a estrutura de sustentação do forro (trama de sustentação), em madeira 

imunizada com Penetrol da Vedacit ou equivalente técnico, atentando para o nível. Os 
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pendurais devem estar aparafusados ao madeiramento do telhado. O espaçamento 

entre as peças transversais ao forro deve ser de 80 cm no máximo. 

Instalar as cantoneiras (roda-forro), cortando os cantos em 45o (meia-esquadria). A 

cantoneira pode ser fixada na trama de sustentação ou diretamente na parede, através 

de buchas e parafusos. 

Quando as lâminas forem menores que o comprimento a ser forrado, utilizar a emenda 

para possibilitar a instalação. A emenda deve ser fixada à trama de sustentação 

Antes de iniciar a colocação das lâminas de forro, definir a posição das luminárias e 

equipamentos como ventiladores de teto, tomando as seguintes precauções: 

 Utilizar a trama de sustentação para fixar luminárias e equipamentos 

 Nunca fixar luminárias e equipamentos diretamente no forro, sob risco de queda  

 Prever o recorte no forro com pequena folga para dilatação, já que esses 
equipamentos geram calor; essa folga deve ser coberta pelo arremate das 
luminárias ou canopla de equipamentos. 

 O reator das lâmpadas fluorescentes deve ficar sobre a luminária, jamais sobre 
o forro 

 Recortar a primeira lâmina com o comprimento 1 cm menor que o vão onde será 
instalado o forro 

 Iniciar a colocação das lâminas de forro observando os seguintes pontos: 

 A face com a identificação do forro deverá estar voltada para a cobertura 

 A lateral “macho” do encaixe da primeira lâmina deve ser introduzida na 
cantoneira, permitindo que a borda de fixação fique disponível para ser fixada 

 Para tramas de sustentação em madeira, utilizar pregos de 12x12; para 
estrutura em metalon, utilizar rebites ou grampos  

Fixar a lâmina em cada elemento da estrutura através da aba de fixação. Da mesma 

forma para as demais lâminas, encaixando o engate macho no fêmea da lâmina 

anterior, fixando-a posteriormente na trama; 

Para colocar a última lâmina, cortar com 2 cm menor do que o comprimento onde o 

forro será instalado; a largura desta lâmina deverá ser a medida entre o fundo da 

cantoneira e o fundo do engate fêmea da lâmina anterior, menos 1 cm. 

Com o lado cortado voltado para a cantoneira, encaixar as duas extremidades da 

lâmina nas cantoneiras laterais, mesmo que ela fique sobreposta à lâmina anterior. 

Empurrar a lâmina contra o fundo da cantoneira, certificando-se que isso seja feito em 

toda extensão da lâmina. Usar espátula para facilitar a colocação. 

Empurrar o engate macho até que se encaixe totalmente no engate fêmea da lâmina 

anterior. 

Observação: para a colocação do forro no encontro entre beiral e oitão, utilizar a peça 

de junção que faz desvios em qualquer ângulo. 
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Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as 

diretrizes gerais deste item. 

A armazenagem deve ser feita rigorosamente de acordo com as instruções do 

fabricante selecionado para fornecimento, em local não exposto diretamente à luz solar 

Após a instalação, deverá ser feita a limpeza do forro com água e sabão neutro. Não 

utilizar solventes ou produtos à base de cloro. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a Contratante. 

Normas 

NBR 14285 - Perfil de PVC rígido para forros - Requisitos.  

NBR 14286 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação da estabilidade de 

aspecto ao - calor.  

NBR 14287 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação de estabilidade 

dimensional .  

NBR 14288 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação da massa específica.  

NBR 14289 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação da resistência ao impacto.  

NBR 14290 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação da planicidade.  

NBR 14291 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação da estabilidade ao 

intemperismo - provocado artificialmente.  

NBR 14292 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação da massa linear.  

NBR 14293 - Perfil de PVC rígido para forros - Verificação do aspecto visual.  

NBR 14294 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação do desvio de linearidade.  

NBR 14295 - Perfil de PVC rígido para forros - Determinação do teor de cinzas.  

NBR 14371 - Forros de PVC rígido para instalação em obra - Procedimento. 

4.1.8 - Acabamentos 

4.1.8.1 - Soleiras de mármore 

Locais de aplicação 

Em todas as portas, para separação dos ambientes. 

Materiais 

Soleiras de mármore branco com largura de 15 cm e espessura de 3 cm, com 

acabamento polido. 
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Execução 

As soleiras de mármores deverão ser sem rajas ou manchas e o comprimento deve 

corresponder à mão livre da porta acrescido das espessuras das arruelas (caixão).  

A fixação das peças será executada em conformidade com os detalhes de projeto, com 

ferramentas adequadas de modo a evitar quebras ou avarias na superfície das peças. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 

ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.8.2 - Rodapés cerâmicos 

Locais de aplicação 

Em todos os ambientes que tiver acabamento de piso cerâmico. 

Materiais 

Piso cerâmico grês esmaltado PEI-5, alto padrão na cor branca, antiderrapante 

30x30cm. Referência Cargo Plus White da Eliane ou equivalente técnico. 

Processo Executivo 

Após a execução da pavimentação será feito o acabamento com a instalação de 

rodapé em cerâmica com o mesmo material da instalação do piso, fixados com 

argamassa de assentamento 

A fixação das peças será executada em conformidade com os detalhes de projeto, com 

ferramentas adequadas de modo a evitar quebras ou avarias na superfície das peças. 

4.1.8.3 - Rodapés em borracha  

Locais de aplicação 

Em todos os ambientes que tiver acabamento de piso de borracha. 

Materiais 

Rodapés em borracha com 10 cm de altura, espessura 3 mm. Referência: Daud – cód. 

DR colado, na cor preta. 

Execução 

Para instalação do rodapé, a parede deve estar seca e isenta de qualquer umidade: 

perfeitamente curada, totalmente isenta de vazamentos hidráulicos, limpa, livre de 

sujeiras, graxas, gesso, ceras e óleos, firme, sem rachaduras, sem depressões ou 

desníveis que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. 

Sobre a parede preparada deverá ser aplicada duas demãos de uma camada 

constituída por uma pasta composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção 

4:1:10 a 15, respectivamente. Aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas 

ou três demãos. Com no máximo 3 mm de espessura final. Tem a função de corrigir a 

aspereza da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com máquina 
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apropriada ou pedra esmeril, lixa de ferro nº 60 e aspirar completamente o pó formado. 

O tempo médio de secagem entre demãos de massa de preparação é de 

aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e 

temperatura do local). Da última camada para a instalação do piso, deve-se aguardar 

até 12 horas. 

As peças serão fixadas justapostas e obedecerão à geometria indicada no projeto, em 

função das medidas do ambiente. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser corrigidos, complementados 

ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.1.9 - Equipamentos e Acessórios 

4.1.9.1 - Metais sanitários 

Locais de aplicação 

A torneira para lavatório de louça será instalada nos sanitários individuais.  

A torneira longa para tanque será instalada aonde tiver tanques.  

A torneira para jardim será instalada junto aos tanques e nos lavatórios do tipo cuba.  

A torneira de parede bica alta será instalada nas pias de cozinha ou copas.  

A torneira para lavatório de mesa com alavanca será instalada em sanitário para 

portadores de necessidades especiais, assim como o acabamento para válvula de 

descarga.  

E os chuveiros serão instalados nos vestiários femininos e masculinos. 

Materiais 

 Torneira para lavatório de louça Pressmatic Compact referência da DOCOL ou 
equivalente técnico, código 17160606. 

 Torneira longa para tanque, referência 1158 DOCOL ou equivalente técnico, 
código 20040506. 

 Torneira para jardim, referência 1130 DOCOL ou equivalente técnico, código 
20060506. 

 Torneira de parede bica alta para cozinha referencia Cozinha Itapema Bella 
DOCOL ou equivalente técnico, código 00163960 

 Torneira para lavatório de mesa com alavanca de acionamento. Referência 
DocolMatic, linha Benefit ou equivalente técnico normatizado. 

 Chuveiro elétrico de 220 v referência Lorenzetti ou equivalente técnico. 

Obs: o acabamento de todos os metais será cromado. 

Considerações gerais 
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Os aparelhos e respectivos pertences e acessórios serão instalados em restrita 

observância às recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será 

cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não 

se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e 

instalação inadequada. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.9.2 - Louças sanitárias 

Locais de aplicação 

As bacias sanitárias convencionais são para todos os sanitários, exceto os para PNE. 

As bacias sanitárias convencionais para PNE são para os sanitários destinados aos 

portadores de necessidades especiais. 

As cubas, em aço inox retangular, são para as copas. 

As cubas duplas, em aço inox, são para o refeitório. 

Os lavatórios do tipo calha são para os sanitários dos vestiários e do refeitório e para a 

entrada do refeitório.  

Os lavatórios de louça são para os demais sanitários, exceto para os sanitários para 

PNE.  

Os lavatórios de coluna suspensa são para os sanitários para PNE.  

Os mictórios de louça são para todos os sanitários masculinos coletivos, exceto para os 

vestiários e os sanitários para PNE.  

Os mictórios do tipo calha são para o vestiário masculino. 

Os tanques são para os depósitos de materiais de limpeza e para os vestiários.  

Materiais 

 Bacia sanitária convencional. Referência Deca, linha Targa ou equivalente 
técnico normatizado, na cor branco Gelo (GE17), código P1 

 Bacia sanitária convencional para Portadores de Necessidades Especiais. 
Referência DECA, linha Conforto, P51 na cor GE17, branco gelo ou equivalente 
técnico normatizado. 

 Cuba em aço inox retangular. Referência TRAMONTINA, linha Standard BL, 
código 94081506 ou equivalente técnico nosmatizado. 

 Cuba em aço inox dupla. Referência MEKAL, modelo CD50 Luxo ou equivalente 
técnico normatizado. 

 Lavatório Tipo Calha Em Aço Inox Aisi 304 Escovado Referência Palmetal Ou 
Equivalente Técnico – comprimento conforme projeto. 
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 Lavatório de louça, de coluna, na cor Branca referência Ravena L91+C9 Deca 
ou equivalente técnico normatizado cor Branco Gelo, código GE17. 

 Lavatório com coluna suspensa branco. Referência DECA, linha Vogue Plus 
L51/CS1 na cor GE17, branco gelo ou equivalente técnico normatizado. 

 Mictório de louça com sifão integrado, referência linha M712 da DECA ou 
equivalente técnico, cor branco gelo cód. GE17 

 Mictório Tipo Calha Em Aço Inox Aisi 304 Escovado Referência Palmetal Ou 
Equivalente Técnico – comprimento conforme projeto. 

 Tanque 600 x 500 mm cor branco gelo, referência DECA ou equivalente técnico. 

Execução dos Serviços 

A colocação deve ser executada por profissionais especializados, observando as 

instruções do fabricante. 

O vaso sanitário deve ser fixado ao piso com parafuso, através de bucha de "nylon".  

Deve ser aplicada massa plástica ou de vidraceiro para vedação entre a louça do vaso 

e a bolsa de chumbo embutida no piso.  

O tubo de ligação para entrada de água deve ser cromado e montado com anéis de 

borracha para vedação. 

A tampa plástica deve ser fixada com parafusos e arruelas de plástico. 

A colocação do lavatório deve obedecer esta Especificação e as do fabricante. Os 

lavatórios, equipamentos afins, os pertences e peças complementares devem ser 

instalados de acordo com o projeto arquitetônico e da instalação hidráulica. 

A colocação de mictórios e pertences deve obedecer a esta Especificação e as do 

fabricante. Os mictórios, pertences e peças complementares devem ser instalados de 

acordo com a indicação do projeto arquitetônico compatibilizado com as informações 

especificas do projeto das instalações hidráulicas. 

Condições Gerais 

Os aparelhos e respectivos pertences e acessórios serão instalados em restrita 

observância às recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será 

cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não 

se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e 

instalação inadequada. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.9.3 - Acessórios Sanitários 

Locais de aplicação 
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O assento plástico para bacia sanitária para PNE, as barras de apoio, o espelho com 

acabamento cromado são para sanitários destinados aos portadores de necessidades 

especiais. O assento plástico para bacia convencional e o espelho retangular são para 

os demais sanitários. Os demais acessórios são aplicáveis para todos os sanitários de 

todos os edifícios do canteiro. 

Materiais 

 Assento plástico para bacia sanitária convencional na cor branca. Referência 
DECA, linha Targa, código AP01 ou equivalente técnico normatizado; 

 Assento plástico para bacia sanitária para portadores de necessidades especiais 
na cor branca. Referência DECA, linha Conforto, código AP52 ou equivalente 
técnico normatizado; 

 Barra de apoio horizontal de 0,82m na cor branca (16). Referência DECA, linha 
Conforto, código 2310C ou equivalente técnico normatizado; 

 Barra de apoio em “U” para lavatório. Referência DECA, linha Conforto ou 
equivalente técnico normatizado; 

 Espelho retangular 50 x 70 cm com moldura em alumínio anodização natural, 
referência EXPAMBOX ou equivalente técnico; 

 Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 0,65 x 0,95 m, colocado a 
1,05 m de altura em relação ao piso, colado sobre caixa em MDF e com 10° de 
inclinação em relação à parede. Referência Guardian ou equivalente técnico. 

 Gancho pequeno de cabide simples em zamac, acabamento niquelado, 
referência 6398/1 da Ferragens Aliança ou equivalente técnico. 

 Papeleira para papel higiênico em rolo 400 m em plástico alto impacto 
Referência 480002 Dix Higiene linha ABS ou equivalente técnico; 

 Suporte para papel toalha em plástico de alto impacto, referência 480005 Dix 
Higiene Linha ABS ou equivalente técnico; 

 Suporte para sabonete líquido em plástico alto impacto referência 800005 Dix 
Higiene Linha ABS ou equivalente técnico; 

Considerações gerais 

Os acessórios serão instalados em restrita observância às recomendações do 

fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes 

de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos 

decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e instalação inadequada. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.9.4 - Bebedouro 

Material 

Deverá ser fornecido e instalado bebedouro modelo BDF 200 para 300 pessoas e 

modelo BAG 80 Inox, fabricação lBBL ou equivalente técnico, gás refrigerante R 134a, 
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com depósito de água em aço inox, isolado com eps, serpentina de cobre externa, 2 

torneiras, copo e jato, em latão cromado, com regulagem de jato d’água, tampo em 

inox polido, gabinete em chapa eletrozincada. Com acabamento em aço inox, controle 

automático de temperatura, filtro de água com carvão ativado impregnado com prata. 

Execução dos Serviços 

A colocação deve ser executada por profissionais especializados, observando as 

instruções do fabricante. 

Condições Gerais 

Os equipamentos serão instalados em restrita observância às recomendações do 

fabricante. O perfeito estado de cada um será cuidadosamente verificado antes de sua 

colocação, devendo o mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos 

decorrentes de fabricação, transportes, manuseio e instalação inadequada. 

O produto deverá apresentar certificado de garantia mínima de 12 meses conforme 

condições estabelecidas no Certificado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10 - Mobiliário 

Considerações Gerais 

Conforme as especificações técnicas dos fabricantes, dispomos de diversas opções de 

materiais e acabamentos, colocando abaixo a opção mais adequada, conforme os 

requisitos técnicos exigidos. 

Os móveis foram especificados de forma a não possuírem quinas ou peças que 

apresentassem algum risco para os usuários. 

O resultado final conta com elementos curvos que possibilitam um acesso tranqüilo por 

parte de qualquer pessoa, mesmo portadora de necessidades especiais. 

O aspecto ergonômico foi fundamental para a elaboração dos postos de trabalhos, com 

a preocupação de visualização dos passageiros e o acesso aos equipamentos 

necessários em cada etapa do atendimento. 

4.1.10.1 -    Cadeira para Área de Alimentação (C1): 

Cadeira fixa com apóia-braços fixos, empilhável (mínimo 4), base fixa de 4 apoios (com 

sapatas plásticas), assento e encosto em peças distintas. 

Materiais 

Base do assento e do encosto produzidos em alumínio injetado à alta pressão, com 

curvatura ergonômica de espessura mínima de 5 mm, vazadas por orifícios de formato 

elíptico.  
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Estrutura da base produzido em perfil de alumínio extrudado, de parede com espessura 

aproximada de 1,5 mm, formando os apoios (pés), e estrutura do encosto. A fixação do 

assento e encosto na estrutura é feita através de parafusos de aço inoxidável de 

cabeça arredondada. Pés com sapatas plásticas de acabamento. 

A face inferior da base deverá conter peças de proteção para o empilhamento, 

produzidos em nylon injetado. 

Braços produzidos em perfil de alumínio extrudado fixados por meio de encaixe na 

estrutura.  

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

acabamento em pintura eletrostática com resina epóxi-poliéster (ou epóxi-pó) na cor 

prata para estrutura e assento e encosto permitindo diversas cores (a definir). 

Dimensões: altura até o assento - entre 40 e 46 cm; largura do assento - mínimo de 40 

cm; profundidade do assento - entre 38 e 47 cm; extensão vertical do encosto - mínimo 

24 cm; largura do encosto - mínimo 30,5 cm; distância interna entre os apóia-braços – 

mínimo 46 cm.  

Processo de fornecimento e montagem 

O mobiliário em questão deverá ser entregue montado e disposto em local conforme 

estabelecido em projeto. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento das cadeiras de alimentação, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.2 -   Cadeira para Diálogo, espaldar baixo (C2): 

Cadeira fixa de espaldar baixo, sem braços, com base tipo suspensa. 

Materiais 

Estrutura do assento e encosto em madeira compensada ou polipropileno injetado, de 

espessura mínima de 12 mm, estofados com espuma de poliuretano injetado, isento de 

CFC, moldados anatomicamente e de densidade controlada de 50 a 60 kg/m³, com 

espessura mínima de 50 mm, com as bordas em contato com o usuário arredondadas. 

Recebem capas de proteção (contra-assento e contra-encosto), produzidos em 

polipropileno injetado. 
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Base fixa produzida com tubo de aço, de espessura de parede mínima de 1,9 mm, 

soldada formando uma peça única. Recebe sapatas produzidas em nylon para 

proteção. 

Dimensões: altura até o assento - entre 40 e 46 cm; largura do assento - mínimo de 40 

cm; profundidade do assento - entre 38 e 47 cm; extensão vertical do encosto - mínimo 

24 cm; largura do encosto - mínimo 30,5 cm; distância interna entre os apóia-braços – 

mínimo 46 cm.  

Acabamentos 

Peças plásticas na cor preta. Peças metálicas aparentes submetidas ao processo 

antiferruginoso através de banhos desengraxantes, fosfatização e neutralizador, com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Revestimentos em vinil 

microperfurado na cor preta. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá ser entregue montado e disposto em local conforme 

estabelecido em projeto. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento das cadeiras operacionais, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.3 -   Cadeira Operacional, espaldar baixo (C3): 

Cadeira giratória de espaldar baixo, de uso operacional, com braços reguláveis em 

altura e largura, regulagem de altura do assento, altura do encosto e inclinação 

sincronizada do assento e encosto. Base giratória de nylon de 5 patas, com rodízios de 

duplo giro para uso em piso frio (duro). 

Materiais  

Estrutura do assento e encosto em madeira compensada ou polipropileno injetado, de 

espessura mínima de 12 mm, estofados com espuma de poliuretano injetado, isento de 

CFC, moldados anatomicamente e de densidade controlada de 50 a 60 kg/m³, com 

espessura mínima de 50 mm, com as bordas em contato com o usuário arredondadas. 

Recebem capas de proteção (contra-assento e contra-encosto), produzidos em 

polipropileno injetado. 

Base giratória de 5 patas, injetada em nylon com ranhuras estruturais internas de 

reforço, acabamento texturizado preto. Rodízios de duplo giro com rodas e cavalete 

injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano, para uso em piso frio (piso 
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duro), diâmetro mínimo de 50 mm. Tubo central com rolamentos de esferas de aço 

para permitir o movimento giratório, com mola amortecedora para evitar impactos 

bruscos na base da coluna em qualquer posição.  

Braços em aço, com suporte regulável produzido em polipropileno injetado e apóia-

braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano injetado, texturizado, 

isento de CFC. 

Dimensões: altura do assento – curso no intervalo de 42 cm e 50 cm; altura do ponto 

“X” do encosto (apoio lombar) – intervalo atendendo de 17 a 22 cm em relação o eixo 

do assento; distância entre apóia-braços – mínimo de 46 cm. 

Acabamentos 

Peças plásticas na cor preta. Peças metálicas aparentes submetidas ao processo 

antiferruginoso através de banhos desengraxantes, fosfatização e neutralizador, com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Revestimentos em vinil 

microperfurado na cor preta. 

Fixação 

Fixação da base à coluna do mecanismo dá-se através de cone Morse, facilitando a 

montagem e eventual manutenção. Rodízios fixados à base por meio de anel de 

pressão em aço. Recebe capa telescópica de acabamento para a coluna, produzido em 

polipropileno injetado texturizado. 

Regulagens 

Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com mola amortecedora. 

Regulagem de altura do encosto (apoio lombar) de fácil manuseio, podendo ser travado 

no mínimo 6 posições. Assento e encosto separados e interligados através do 

movimento sincronizado de inclinação na proporção de 2:1 (a cada 2° de inclinação do 

encosto, o assento inclina em 1°). Regulagem dos apóia-braços em altura com no 

mínimo 7 estágios e largura com no mínimo 3 estágios.  Regulagem de tensão da 

mola. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá ser entregue montado e disposto em local conforme 

estabelecido em projeto. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento das cadeiras operacionais, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto. 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.4 -   Cadeira Auditório (C4): 

Espaldar baixo, com prancheta escamoteável, base 4 apoios. Conectável. Empilhável 

em no mínimo 3 cadeiras. 

Materiais 

Estrutura do assento e encosto em concha plástica aparente, com espaldar baixo, 

recebendo estofados do assento e encosto, produzidos com alma em madeira 

compensada, estofadas com espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, moldados 

anatomicamente e de densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ com espessura mínima 

de 30 mm, com as bordas em contato com o usuário arredondadas. 

Base fixa tipo quatro apoios, produzida em tubo de aço, de parede com espessura 

mínima de 1,5 mm. Recebe sapatas produzidas em nylon ou polipropileno.  

Prancheta escamoteável produzida em ABS, com mecanismo duplo giro anti-pânico. 

Conector plástico, que efetua o engate entre as cadeiras para a formação de fileiras de 

cadeiras.  

Permite o empilhamento de no mínimo 3 cadeiras. 

Dimensões: altura até o assento - entre 40 e 46 cm; largura do assento - mínimo de 40 

cm; profundidade do assento - entre 38 e 47 cm; extensão vertical do encosto - mínimo 

24 cm; largura do encosto - mínimo 30,5 cm; distância interna entre os apóia-braços – 

mínimo 46 cm.  

Acabamentos 

Peças plásticas na cor preta. Peças metálicas aparentes submetidas ao processo 

antiferruginoso através de banhos desengraxantes, fosfatização e neutralizador, com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Revestimentos em vinil 

microperfurado na cor preta. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá ser entregue montado e disposto em local conforme 

estabelecido em projeto. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento das cadeiras operacionais, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto. 
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Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.5 -   Cadeira Operacional, espaldar médio (C5): 

Cadeira giratória de espaldar médio, de uso operacional, com braços reguláveis em 

altura e largura, regulagem de altura do assento, altura do encosto e inclinação 

sincronizada do assento e encosto. Base giratória de nylon de 5 patas, com rodízios de 

duplo giro para uso em piso frio (duro). 

Materiais  

Estrutura do assento e encosto em madeira compensada ou polipropileno injetado, de 

espessura mínima de 12 mm, estofados com espuma de poliuretano injetado, isento de 

CFC, moldados anatomicamente e de densidade controlada de 50 a 60 kg/m³, com 

espessura mínima de 50 mm, com as bordas em contato com o usuário arredondadas. 

Recebem capas de proteção (contra-assento e contra-encosto), produzidos em 

polipropileno injetado. 

Base giratória de 5 patas, injetada em nylon com ranhuras estruturais internas de 

reforço, acabamento texturizado preto. Rodízios de duplo giro com rodas e cavalete 

injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano, para uso em piso frio (piso 

duro), diâmetro mínimo de 50 mm. Tubo central com rolamentos de esferas de aço 

para permitir o movimento giratório, com mola amortecedora para evitar impactos 

bruscos na base da coluna em qualquer posição.  

Braços em aço, com suporte regulável produzido em polipropileno injetado e apóia-

braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano injetado, texturizado, 

isento de CFC. 

Dimensões: altura do assento – curso no intervalo de 42 cm e 50 cm; altura do ponto 

“X” do encosto (apoio lombar) – intervalo atendendo de 17 a 22 cm em relação o eixo 

do assento; distância entre apóia-braços – mínimo de 46 cm. 

Acabamentos 

Peças plásticas na cor preta. Peças metálicas aparentes submetidas ao processo 

antiferruginoso através de banhos desengraxantes, fosfatização e neutralizador, com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Revestimentos em vinil 

microperfurado na cor preta. 

Fixação 

Fixação da base à coluna do mecanismo dá-se através de cone Morse, facilitando a 

montagem e eventual manutenção. Rodízios fixados à base por meio de anel de 

pressão em aço. Recebe capa telescópica de acabamento para a coluna, produzido em 

polipropileno injetado texturizado. 

Regulagens 
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Regulagem de altura do assento através de pistão a gás com mola amortecedora. 

Regulagem de altura do encosto (apoio lombar) de fácil manuseio, podendo ser travado 

no mínimo 6 posições. Assento e encosto separados e interligados através do 

movimento sincronizado de inclinação na proporção de 2:1 (a cada 2° de inclinação do 

encosto, o assento inclina em 1°). Regulagem dos apóia-braços em altura com no 

mínimo 7 estágios e largura com no mínimo 3 estágios.  Regulagem de tensão da 

mola. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá ser entregue montado e disposto em local conforme 

estabelecido em projeto. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento das cadeiras operacionais, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.6 -   Poltrona de Espera 1,33 x 0,95m (P2): 

Design de linhas retas e imponentes, sem almofadas. 

Materiais 

Estofado com assento e encosto em estrutura de madeira revestida de poliuretano 

expandido indeformável, mantas de fibras de poliéster sobre os braços, com a 

suspensão feita por cintas elásticas sobre estrutura em aço escovado ou polido, com 

almofadas também em poliuretano expandido indeformável. Revestimento removível. 

Dimensão sugerida: 1,33 x 0,95 x 0,75 m. 

Acabamentos 

Pés com acabamento cromado ou prata. Revestimentos em couro ecológico preto. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá ser entregue montado e disposto em local conforme 

estabelecido em projeto. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 
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Os serviços referentes ao fornecimento das cadeiras operacionais, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.7 -   Mesa Operacional em “L” 1,40 x 1,40 m (M1): 

Mesa operacional, eletrificável, com subida de cabeamento pelos pés. Com 2 painéis 

frontais, 1 divisor de mesa, 1 calha e 1 suporte para tomadas contendo ao menos 4 

áreas para tomadas elétricas e 2 para lógica. 

Materiais 

Tampo único de formato angular (“L”) produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 25 

mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 

pressão na cor branca,  texturizado. Acabamento das bordas frontais (voltadas para o 

usuário e para o interlocutor) em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) de 3 mm de 

espessura com canto superior e inferior com raio de 3 mm na mesma cor do tampo. 

Com passa cabos. 

Painel frontal produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor 

branca, texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta (PVC ou 

poliestireno) de 2 mm de espessura na mesma cor do painel. 

Divisor de mesa produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza 

claro texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta de 2 mm de espessura 

na mesma cor do divisor.  

Estrutura produzida em aço estampado, com passagem de fiação pelo cavalete, com 

acesso por tampa sacável, sem o uso de ponteiras fixas. Calha para a passagem de 

fiação (apenas de 1 lado) e fixação do suporte de tomadas. Deverá conter travessas 

estruturais entre os cavaletes (para o travamento) ou calha estrutural. 

Fixação da estrutura no tampo através de parafusos auto-atarrachantes em buchas 

metálicas embutidas no tampo.  

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza metalizado ou prata acabamento liso semi-

brilho. 

Possui sapatas plásticas niveladoras. 

Medindo: 1,40 x 1,40 m; profundidade das laterais de 0,60 m e altura de 0,74m.  

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 
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A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem das mesas operacionais, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.8 -   Mesa Múltiplo Uso 1,20 x 0,80 m (M4): 

Tampo retangular medindo 1,20 x 0,80 x 0,74 m, para uso variável, de estrutura 

simples e sem eletrificação. 

Materiais 

Tampo em MDP (ou MDF) de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, texturizado. 

Acabamento de todas as bordas em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) de 3 mm 

de espessura com canto superior e inferior com raio de 3 mm na mesma cor do tampo.  

Estrutura tubular de seção quadrada em aço (dimensão sugerida 50 x 50 mm) com 

parede de espessura mínima de 1,2 mm. 

Fixação de estrutura através de chapa de aço com furos para receber parafusos auto-

atarrachantes para fixação no tampo da mesa. 

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza metalizado ou prata acabamento liso semi-

brilho. 

Possui sapatas niveladoras. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 
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Os serviços referentes ao fornecimento e montagem das mesas de múltiplo uso, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.9 - Mesa Múltiplo Uso 1,40 x 0,60 m (M5): 

Tampo retangular medindo 1,40 x 0,60 x 0,74 m, para uso variável, de estrutura 

simples e sem eletrificação. 

Materiais 

Tampo em MDP (ou MDF) de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca. Acabamento de todas 

as bordas em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) de 3 mm de espessura com 

canto superior e inferior com raio de 3 mm na mesma cor do tampo.  

Estrutura tubular de seção quadrada em aço (dimensão sugerida 50 x 50 mm) com 

parede de espessura mínima de 1,2 mm.  

Fixação de estrutura através de chapa de aço com furos para receber parafusos auto-

atarrachantes para fixação no tampo da mesa. 

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza metalizado ou prata acabamento liso semi-

brilho. 

Possui sapatas niveladoras. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem das mesas de múltiplo uso, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   40/192   

 

4.1.10.10 -   Mesa Reunião 3,30 x 1,30 m (M9): 

Reunião de formato tipo naval (elíptico), com eletrificação. Para 10 lugares. 

Materiais 

Tampo de formato elíptico, com arcos opostos, e pontas retas, seccionado, em até 3 

partes. Produzido em MDF de no mínimo 25 mm, revestido em ambas as faces com 

lâmina de madeira natural, cor clara. Recebe caixas de tomadas disposta embutida no 

tampo para acesso às tomadas. 

Estrutura composta por pés tipo painel, com passagem de fiação, produzido em MDF 

de 50 mm, e travessas estruturais, produzidos em madeira MDP ou MDF de no mínimo 

25 mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta ou grafite.  

Possui sapatas niveladoras. 

Medindo: 3,30 x 1,30 x 0,74 m 

Processo de fornecimento e montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das mesas de reunião, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação conforme local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.11 -   Mesa Gerente em “L” 1,80 x 2,00 m (M13): 

Mesa gerente, em “L”, composto por mesa principal medindo 1,80 x 0,80 m e auxiliar 

medindo 1,20 x 0,60 m,  eletrificável, com subida de cabeamento pelos pés. Com 1 

painel frontal, 1 divisor de mesa (na mesa auxiliar), 1 calha e 1 suporte para tomadas 

contendo ao menos 4 áreas para tomadas elétricas e 2 para lógica. 

Materiais 

Tampos retangulares (dispostos formando um “L”) produzido em MDP (ou MDF) de no 

mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico 

de baixa pressão na cor branca, texturizado. Acabamento das bordas frontais (voltadas 

para o usuário e para o interlocutor) em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) de 3 
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mm de espessura com canto superior e inferior com raio de 3 mm na mesma cor do 

tampo. Com passa cabos. 

Painel frontal produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor 

branca, texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta (PVC ou 

poliestireno) de 2 mm de espessura na mesma cor do painel. 

Divisor de mesa produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza 

claro texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta de 2 mm de espessura 

na mesma cor do divisor.  

Estrutura produzida em aço estampado, com passagem de fiação pelo cavalete, com 

acesso por tampa sacável, sem o uso de ponteiras fixas. Calha para a passagem de 

fiação (apenas de 1 lado) e fixação do suporte de tomadas. Deverá conter travessas 

estruturais entre os cavaletes (para o travamento) ou calha estrutural. 

Fixação da estrutura no tampo através de parafusos auto-atarrachantes em buchas 

metálicas embutidas no tampo.  

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza metalizado ou prata acabamento liso semi-

brilho. 

Possui sapatas plásticas niveladoras. 

Medindo: 1,80 x 2,00 m; profundidade de 0,80 m (principal),  0,60 m (auxiliar) e altura 

de 0,74m.  

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem das mesas operacionais, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 
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4.1.10.12 -   Mesa Supervisor em “L” 1,60 x 1,80 m (M14): 

Mesa supervisor, em “L”, composto por mesa principal medindo 1,60 x 0,80 m e auxiliar 

medindo 1,00 x 0,60 m,  eletrificável, com subida de cabeamento pelos pés. Com 1 

painel frontal, 1 divisor de mesa (na mesa auxiliar), 1 calha e 1 suporte para tomadas 

contendo ao menos 4 áreas para tomadas elétricas e 2 para lógica. 

Materiais 

Tampos retangulares (dispostos formando um “L”) produzido em MDP (ou MDF) de no 

mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico 

de baixa pressão na cor branca,  texturizado. Acabamento das bordas frontais 

(voltadas para o usuário e para o interlocutor) em fita de borda reta (PVC ou 

poliestireno) de 3 mm de espessura com canto superior e inferior com raio de 3 mm na 

mesma cor do tampo. Com passa cabos. 

Painel frontal produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor 

branca, texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta (PVC ou 

poliestireno) de 2 mm de espessura na mesma cor do painel. 

Divisor de mesa produzido em MDP (ou MDF) de no mínimo 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza 

claro texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta de 2 mm de espessura 

na mesma cor do divisor.  

Estrutura produzida em aço estampado, com passagem de fiação pelo cavalete, com 

acesso por tampa sacável, sem o uso de ponteiras fixas. Calha para a passagem de 

fiação (apenas de 1 lado) e fixação do suporte de tomadas. Deverá conter travessas 

estruturais entre os cavaletes (para o travamento) ou calha estrutural. 

Fixação da estrutura no tampo através de parafusos auto-atarrachantes em buchas 

metálicas embutidas no tampo.  

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza metalizado ou prata acabamento liso semi-

brilho. 

Possui sapatas plásticas niveladoras. 

Medindo: 1,60 x 1,80 m; profundidade de 0,80 m (principal),  0,60 m (auxiliar) e altura 

de 0,74m.  

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  
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O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem das mesas operacionais, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.13 -   Mesa Reunião 2,30 x 1,15 m (M15): 

Reunião de formato tipo naval (elíptico), com eletrificação. Para 8 lugares. 

Materiais 

Tampo de formato elíptico, com arcos opostos, e pontas retas, seccionado, em até 2 

partes. Produzido em MDF de no mínimo 25 mm, revestido em ambas as faces com 

lâmina de madeira natural, cor clara. Recebe caixas de tomadas disposta embutida no 

tampo para acesso às tomadas. 

Estrutura composta por pés tipo painel, com passagem de fiação, produzido em MDF 

de 50 mm, e travessas estruturais, produzidos em madeira MDP ou MDF de no mínimo 

25 mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta ou grafite.  

Possui sapatas niveladoras. 

Medindo: 2,30 x 1,15 x 0,74 m 

Processo de fornecimento e montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das mesas de reunião, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação conforme local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 
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4.1.10.14 -   Mesa Múltiplo Uso 1,60 x 0,80 m (M17): 

Tampo retangular medindo 1,60 x 0,80 x 0,74 m, para uso variável, de estrutura 

simples e sem eletrificação. 

Materiais 

Tampo em MDP (ou MDF) de no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, texturizado. 

Acabamento de todas as bordas em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) de 3 mm 

de espessura com canto superior e inferior com raio de 3 mm na mesma cor do tampo.  

Estrutura tubular de seção quadrada em aço (dimensão sugerida 50 x 50 mm) com 

parede de espessura mínima de 1,2 mm. 

Fixação de estrutura através de chapa de aço com furos para receber parafusos auto-

atarrachantes para fixação no tampo da mesa. 

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) receberão tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza metalizado ou prata acabamento liso semi-

brilho. 

Possui sapatas niveladoras. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem das mesas de múltiplo uso, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.15 -   Armário Médio 0,80 x 0,50 x 1,30 m (A2): 

Armário fechado (2 portas de abrir), com 3 prateleiras e com fechadura. 

Materiais 

Laterais, base, fundo, tampo e portas produzidos em MDP de 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branco, 
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texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) na 

mesma cor do laminado.  

Laterais internas com furações a cada 32 mm no máximo, para fixação e regulagem 

das prateleiras, que deverão ser fixadas com pinos metálicos de suporte com trava, 

com capacidade de suporte de 40 kg no mínimo. 

Dotada de três prateleiras internas produzidas em MDP de 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branco, 

texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta (PVC ou poliestireno) na 

mesma cor do laminado. 

Portas com dobradiças produzidas em liga metálica tipo zamac de abertura 270°, com 

batedor produzido em aço, fechadura do tipo Cremona (varão de travamento superior e 

inferior), chave dobrável e puxadores tipo alça produzidos em liga metálica tipo zamac 

na cor prata. 

Fixação do corpo do armário por sistema de montagem de tambor minifix. 

Regulador interno do armário acionado através de chave específica para este fim. 

Todas as peças metálicas recebem tratamento pré-pintura (exceto acessórios) e 

pintura eletrostática epóxi-pó. 

Medindo: largura de 0,80 m; profundidade 0,50 m e altura de 1,30 m. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem dos armários, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.16 -   Armário tipo Arquivo Deslizante (A3): 

Sistema de arquivos deslizantes, de deslocamento mecânico. 

Materiais 
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Produzido em chapas de aço com tratamento antiferruginoso com pintura eletrostática 

epóxi-pó.  

Com sistema de tração por corrente, com batentes de borracha e trava individual de 

cada corpo por acionamento manual. Deslocamento mecânico por volantes anatômico 

com um manípulo e sistema de dupla redução, facilitando a movimentação do arquivo. 

Para uma eventual manutenção, o mesmo deverá ocorrer pelo painel frontal, evitando 

assim, toda a retirada do material arquivado. 

Medindo: 2,30 x 0,63 x 4,38 m 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem dos armários, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.17 -   Armário para Vestiários (A6): 

Produzido em aço galvanizado, com 2 portas. 

Materiais 

Corpo produzido em aço galvanizado, inteiriço, com 2 portas com batentes de 

borracha, com fechadura, prateleiras internas, sapatas reguladoras. As chapas deverão 

ter espessura mínima de chapa nº24 para porta e prateleiras, e base em chapa nº18. 

Todas as peças metálicas (exceto acessórios) recebem tratamento pré-pintura e 

pintura eletrostática epóxi-pó, na cor cinza para corpo e porta na cor azul. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  
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O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem dos armários para vestiários, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.18 -   Banco para Vestiários (B1): 

Assento em madeira, base em aço, medindo 1,80 x 0,40 x 0,40 m. 

Materiais 

Assento produzido com tábuas de madeira maciça (madeira de lei) com tratamento 

para uso em áreas úmidas.  

Pés produzidos em chapa de aço dobrada e soldada, situados em 3 pontos. Recebe 

pintura anti-oxidante e apoio nivelador em borracha. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação dos bancos de vestiários, 

efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua 

instalação em local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.19 -   Maca Hospitalar (MA1): 

Maca dobrável, com rodízios, com colchonete, suporte de soro, cintos de segurança. 

Materiais 

Maca com estrutura dobrável em alumínio, leito em chapa de alumínio, com rodas 

giratórias em borracha maciça, grades de tombar nas laterais, articuladas. 

Recebe suporte de soro fixo na cabeceira do leito. Contém cintos de segurança 

(torácica, pélvico e mmii). 
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Medindo: 2,00 x 0,68 x 0,85 m. 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das macas, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.20 -   Cama Hospitalar (CA2): 

Cama com encosto regulável. 

Materiais 

Cama com estrutural composta por tubos, com encosto regulável manualmente através 

de cremalheira. Pés com ponteiras fixas.  

Medindo: 1,90 x 0,90 x 0,50 m 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das macas, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 
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4.1.10.21 -   Colchão Hospitalar (CO1): 

Colchão para uso em cama hospitalar. 

Materiais 

Colchão composto por espuma 100% poliuretano de alta resiliência, densidade 26. 

Com capa protetora plástica com reforço em malha de poliéster. Costura em nylon. 

Contém zíper no comprimento do colchão.  

Medindo: 1,88 x 0,88 x 0,10 m 

Processo de Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis.  

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das macas, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação em local 

indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.22 -   Gaveteiro Volante 3 Gavetas (G1): 

Gaveteiro volante com fechadura. 

Materiais 

Corpo (laterais, fundo, base), frente das gavetas e tampo produzidos em MDP de 18 

mm de espessura, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão em ambas 

as faces na cor branco, texturizado. Acabamento das bordas em fita de borda reta 

(PVC) ou poliestireno) de 2 mm de espessura, na mesma cor do laminado. 

Gavetas produzidas em chapa de aço estampado, com tratamento antiferruginoso e 

pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Com corrediças telescópicas produzidas em 

aço, com roldanas em nylon. Gaveta inferior com suporte para pastas suspensas. Com 

fechadura de travamento simultâneo, tipo Yale. Chave dobrável. Puxadores tipo alça, 

produzidos em liga metálica tipo zamac na cor prata. 

Fixação do corpo por sistema de montagem de tambor minifix. 

Com rodízios injetados em nylon. 

Acompanha uma bandeja para porta objetos, injetado em polipropileno. 
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Medindo: 0,42 x 0,55 x 0,60 m. 

Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis ou através de aparafusamento quando necessário. 

O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação dos gaveteiros, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação conforme 

local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

4.1.10.23 -   Longarina 3 lugares (L2): 

Longarina de 3 lugares, sem braços, assento e encosto estofados. 

Materiais 

Estrutura interna do assento e encosto em madeira compensada ou polipropileno 

injetado, de espessura mínima de 12 mm, estofados com espuma de poliuretano 

injetado, isento de CFC, moldados anatomicamente e de densidade controlada de 50 a 

60 kg/m³, com espessura mínima de 50 mm, com as bordas em contato com o usuário 

arredondadas. Recebem capas de proteção (contra-assento e contra-encosto), 

produzidos em polipropileno injetado. 

Base composta por tubos de aço, de espessura de parede mínima de 1,5 mm. Recebe 

sapatas niveladoras produzidas em nylon. 

Dimensões: altura até o assento – entre 40 e 46 cm; largura do assento – mínimo de 40 

cm; profundidade do assento – entre 38 e 47 cm; altura do assento ao final do encosto 

– mínimo de 40 cm. Dimensão total da longarina montada: 1,85 x 0,62 m.  

Fornecimento e Montagem 

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua 

montagem e funcionamento básicos. 

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo, 

quaisquer imperfeições que contenham no piso e que interfiram no nivelamento da 

peça, através de sapatas reguláveis ou através de aparafusamento quando necessário. 
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O móvel deverá ser transportado e entregue, protegido por plástico bolha, contra 

impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento. 

Recebimento 

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação dos gaveteiros, efetivamente 

realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação conforme 

local indicado em projeto.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

5 - INFRAESTRUTURA 

5.1 - TERRAPLENAGEM (02.01.220.01) 

Os serviços de terraplenagem dos canteiros de obras têm como base a instrução de 

serviço ISA-07 e o Manual de Implantação Básica do antigo Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem – DNER, atual Departamento Nacional de Infraestrutura 

Terrestre – DNIT.  

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estritamente e integralmente os 

projetos fornecidos pelo CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos 

e conceitos de engenharia considerados, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou 

econômicos. 

Os serviços de terraplenagem são os apresentados no Memorial Descritivo, 

nomeadamente: limpeza e preparo da área, cortes, aterro compactado, transporte e 

lançamento de material.  

5.1.1 - Limpeza da Área (02.01.220.01.01.01 e 02.01.220.01.01.02) 

Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle dos serviços de limpeza 

das áreas destinadas às obras, visando a capina de plantas rasteiras e remoção do 

solo orgânico e das obstruções porventura existentes, tais como: tocos, raízes e 

matacões, antecedendo aos serviços de terraplenagem. 

Equipamento 

Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de serviços manuais. O equipamento será em função 

da densidade e tipo de vegetação local e dos prazos exigidos à execução da obra. 

Poderão ser usados tratores de esteira, caminhões basculantes, pá carregadeira, 

escavadeiras, retroescavadeiras, pás, serras, enxadas e demais ferramentas manuais. 

Execução 
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Fundamentados nos dados de projetos existentes, competem à CONTRATADA, 

assistida pela FISCALIZAÇÃO, os serviços topográficos, tais sejam: locação, 

nivelamento e seccionamento transversal, bem como a marcação dos off-sets e seus 

respectivos nivelamentos. 

A CONTRATADA deve assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de 

todas as referências, efetuar as relocações indispensáveis nas diversas etapas de 

serviços ou a aviventação de outros elementos que se fizerem necessários, devendo 

preservar os elementos de composição paisagística. 

O material proveniente da limpeza do terreno será estocado em área dentro do sítio 

aeroportuário. 

Os serviços de limpeza do terreno junto à obra devem ser executados até 3 m além 

das estacas de amarração (off-sets). 

Os serviços de limpeza do terreno deverão remover toda a vegetação superficial 

existentes, inclusive tocos e raízes. A espessura média a ser considerada na área de 

intervenção das obras será de 20 cm em razão da existência somente de vegetação 

rasteira. No caso da existência de tocos será considerada a espessura média de 

60 cm. 

Preservação Ambiental 

Nas operações de limpeza do terreno deverão ser adotadas medidas de proteção 

ambiental, tais que: 

 O material decorrente das referidas operações, executados dentro dos limites da 
área a ser trabalhada, deverá ser retirado e estocado de forma que o solo 
orgânico seja reutilizado, reintegrando-se à paisagem.  

A CONTRATADA deverá utilizar o bota-fora definido pelo projeto, responsabilizando se 

pelo licenciamento ambiental. 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção vegetal. Outros obstáculos, 

sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo 

que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia 

adequada. 

Controle 

O controle das operações de limpeza do terreno deve ser feito por apreciação visual da 

qualidade dos serviços. 

Medição 

O preparo da área destinada à obra abrange os serviços de limpeza do terreno, que 

serão medidos, para fins de acompanhamento, considerando a área de projeção 

horizontal, em METRO QUADRADO. A carga do material de limpeza será medida em 

METRO CÚBICO. 
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5.1.2 - Bota-fora de material de limpeza (02.01.220.01.01.03) 

Os materiais excedentes provenientes das escavações e do serviço de limpeza serão 

depositados em bota-fora licenciado e gerenciado pela empresa Terraplena LTDA 

distante aproximadamente 14 km do sítio aeroportuário, localizado na Av. das 

Adenanteiras, 759, Cidade 2000, Fortaleza/CE. 

Não deverão ser utilizadas como bota-fora, áreas localizadas em reservas florestais 

e/ou ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo nas suas proximidades. 

O bota-fora deverá estar devidamente licenciado e atender o contido na Resolução 

CONAMA Nº 307 de 05/07/2002. 

Medição 

Para efeito de medição, considera-se o volume em METRO CÚBICO de material 

transportado para as áreas de bota-fora comercial, incluindo todos os serviços de 

execução e em METRO CÚBICO conforme projeto. 

5.1.3 - Cortes (02.01.220.01.02) 

Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle de escavação de material 

constituinte do terreno, para rebaixá-lo até o nível do greide de terraplenagem fixado no 

projeto. 

Materiais 

O material de escavação previsto é de 1ª e 2ª categorias. 

Equipamento 

A escavação deve ser executada mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, que possibilitem a execução dos serviços de acordo com as condições 

especificadas e a produtividade requerida. 

Os equipamentos a serem empregados constituem-se de drag-lines, trator de lâmina 

(D4 ou D6), pá carregadeira, retro-escavadeira, todos sobre esteiras e caminhões 

basculantes. 

Execução 

a) A escavação deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza do 
terreno e deve ser executada de acordo com os elementos técnicos fornecidos à 
CONTRATADA e constantes das notas de serviço a serem elaboradas em 
conformidade com o projeto; 

b) A escavação deve ser executada de acordo com a previsão da utilização 
adequada ou da rejeição dos materiais extraídos.  

c) Somente devem ser aproveitados na construção dos aterros os materiais que, 
pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis 
com as especificações constantes do projeto; 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   54/192   

 

d) Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 
escavados nos cortes, para a confecção de aterros em área de regularização, 
deve ser procedido o depósito dos referidos materiais, para sua oportuna 
utilização, em local a ser aprovado pela fiscalização;  

e) O material excedente, que não se destinar ao fim indicado no parágrafo anterior, 
deve ser removido para local de bota-fora licenciado e gerenciado pela empresa 
Terraplena LTDA distante aproximadamente 14 km do sítio aeroportuário, 
localizado na Avenida das Adenanteiras, 759, Cidade 2000, Fortaleza/CE, 
conforme indicado no Memorial Descritivo; 

f) Os taludes devem apresentar, após terraplenagem, a inclinação indicada no 
projeto, para cuja definição devem ter sido consideradas as indicações 
provenientes das investigações geológicas e geotécnicas. Qualquer alteração 
posterior da inclinação só será efetivada caso o controle tecnológico, durante a 
execução justificar. As superfícies dos taludes, obtidas pela normal utilização do 
equipamento de escavação, devem se apresentar desempenadas. 

Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas à execução de escavação deverão ser 

observados cuidados visando à preservação do meio-ambiente, tais que: 

 Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los aos 
corpos dos aterros, serão constituídos bota-foras, devidamente compactados. 

A CONTRATADA se responsabilizará pela definição do local de bota-fora e respectivo 

licenciamento ambiental. 

Os taludes dos bota-foras deverão ter inclinação suficiente para evitar 

escorregamentos. 

Deverão ser executados dispositivos de drenagem de forma a evitar que o escoamento 

das águas pluviais possa carrear o material depositado, causando assoreamentos. 

Os bota-foras deverão ser protegidos com revestimento vegetal a fim de incorporá-los à 

paisagem local. Os bota-foras de materiais de 3ª categoria ou materiais provenientes 

de demolições deverão ser revestidos com materiais mais finos que permitam o 

crescimento das raízes. 

O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, deverá 

ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde houver alguma área com 

relevante interesse paisagístico ou ecológico. 

As áreas de corte, após a escavação, deverão ser reconformadas com abrandamento 

dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo natural. 

As áreas de corte deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo 

de águas, bem como os efeitos da erosão. 

Controle 

- Controle Geométrico e Verificação Final da Qualidade 
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A altura e a largura da plataforma nos cortes serão verificadas através de 

levantamentos topográficos, que apontarão se as mesmas atendem à seção 

especificada no projeto. Os taludes de corte deverão apresentar, após a operação de 

terraplenagem, a inclinação indicada no projeto. 

O acabamento da plataforma de corte deve ser executado mecanicamente, de forma a 

alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitido as seguintes 

tolerâncias: 

a) Variação de altura máxima de ± 0,05 m para o eixo, bordas e alinhamentos 
paralelos; 

b) Variação máxima da dimensão horizontal da plataforma, em qualquer direção e 
sentido, é de 0,20 m, não se admitindo variação para menos; 

c) A largura de corte de escavação deverá possuir a largura mínima compatível 
para entrada do equipamento. 

Os serviços serão aceitos se estiverem de acordo com esta especificação e serão 

rejeitados em caso contrário. 

Os serviços rejeitados serão corrigidos ou complementados. 

Medição 

A medição será feita apenas para fins de acompanhamento do serviço. O volume 

escavado em METRO CÚBICO deve ser medido no corte e a distância de transporte 

medida entre este e o local de destino, obedecidas às seguintes condições: 

a) O cálculo dos volumes deve ser resultante da aplicação do método da “média 
das áreas”; 

b) A distância de transporte deve ser medida em projeção horizontal, ao longo do 
percurso seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade 
das massas;  

O referido percurso, cuja aprovação é subordinada a critérios técnicos e econômicos, 

será objeto de aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

c) Os materiais escavados devem ser classificados previamente em: material de 1ª 
ou 2ª categoria. 

O fator de empolamento não será objeto de medição no volume escavado, devendo ser 

considerado no item de transporte do material. 

5.1.4 - Aterro Compactado (02.01.220.01.03) 

Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle de aterros que são parte 

dos serviços de terraplenagem, no interior dos limites das seções de projeto (off-sets), 

que definem o terrapleno. 

As operações de execução compreendem umedecimento ou aeração homogeneizada 

e compactação de materiais oriundos de escavações para: 
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a) Constituição do corpo do aterro, até 1,0 m abaixo da cota correspondente ao 
topo de terraplenagem; 

b) Constituição da camada final do aterro, na espessura de 1,0 m até a cota 
correspondente ao greide de terraplenagem; 

c) Eventual substituição dos materiais de qualidade inferior, previamente retirados, 
a fim de melhorar as fundações dos aterros.  

Materiais de Aterro 

Os materiais serão objeto de fornecimento de material pela CONTRATADA. 

Os solos devem ser isentos de matéria orgânica, micácea e diatomácea. 

Na execução do corpo dos aterros e na camada final de terraplenagem não deve ser 

permitido o emprego de solos com capacidade de suporte, expansão e características 

(LL, LP, IP e granulometria) diferentes dos valores indicados no projeto. 

Equipamento 

A execução deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, 

atendendo as condições locais e a produtividade exigida. 

Na construção poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, 

moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes, caminhão tanque irrigador de 

água, pá-carregadeira, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés-de-carneiro, 

estáticos ou vibratórios. 

Execução 

a) A execução deve observar os elementos técnicos fornecidos à CONTRATADA 
em conformidade com o projeto; 

b) A operação deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno 
da escavação dos materiais a serem removidos, conforme indicado no projeto; 

c) Deverá ser executado lançamento da primeira camada de material 
(descarregado e espalhado) proveniente de corte ou área de empréstimo em 
toda largura do aterro, numa espessura inferior a 40 cm antes de compactado. A 
espessura poderá ser alterada pela FISCALIZAÇÃO em função das 
características do equipamento e material empregado; 

d) Após a descarga do material transportado deverá ser realizado o espalhamento 
em camadas, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e 
compactação do corpo do aterro até o greide de terraplenagem; 

e) O lançamento das camadas para compactação não deve ultrapassar 0,30 m 
para o corpo do aterro e de 0,20 m para as camadas finais de terraplenagem;  

f) Devem ser executados panos com extensão que permitam a compactação 
dentro da umidade ótima especificada em projeto; 

g) Toda a terraplenagem deve atender a compactação de 100% da energia do 
Proctor Normal para as áreas do Lado Terra;  

h) Durante a construção, os serviços já executados devem ser mantidos com boa 
conformação e permanente drenagem superficial. 
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Preservação Ambiental 

Na execução dos serviços, as providências a serem tomadas visando à preservação do 

meio-ambiente referem-se à execução de dispositivos de drenagem e proteção vegetal 

dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões e conseqüente carregamento do 

material. 

Controle 

a) Controle Tecnológico 

Deve ser procedido o controle tecnológico dos materiais utilizados, através dos 

seguintes procedimentos: 

1) Um ensaio de compactação (NBR 7182 ou DNER ME 129/94), para 
determinação da massa específica aparente seca máxima, na energia definida 
em projeto (Proctor Normal ou Modificado), para cada 500 m³ de um mesmo 
material (corpo do aterro) e para cada 100 m³ de um mesmo material (camada 
final de terraplenagem), no mínimo, dois ensaios por dia; 

2) Uma determinação do teor de umidade pelo método DNER-ME 52/94 ou DNER-
ME 88/94, utilizando pelo menos 3 amostras coletadas a cada 500 m² de área, 
imediatamente antes da compactação (corpo do aterro e camada final de 
terraplenagem); 

3) Um ensaio para determinação da massa específica aparente seca, in situ, após 
compactação, pelo método DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 037/94 para cada 
500 m³ de material compactado (corpo do aterro e camada final de 
terraplenagem), nos locais onde forem coletadas amostras para o ensaio 
referido no item “1”; 

4) Um ensaio de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, respectivamente segundo os métodos DNER-ME 122/94, DNER-
ME 082/94 e DNER-ME 80/94) para o corpo do aterro, para cada grupo de dez 
amostras submetidas ao ensaio de compactação indicado na alínea “a.1”; e para 
a camada final de terraplenagem, para cada grupo de quatro amostras 
submetidas ao ensaio de compactação indicado no item “1”; 

5) Um ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR) pelo método DIRENG – ME 
01/87, para o corpo do aterro, para cada grupo de 10 amostras e para a camada 
final de terraplenagem, para cada grupo de 4 amostras, submetidas ao ensaio 
de compactação indicado no item “1”. O CBR deverá atender a energia 
especificada em projeto. 

b) Controle da Execução 

O número de ensaios de massa específica aparente “in situ”, para o controle da 

execução, será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade 

a ser assumido pela CONTRATADA, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 3- Amostragem Variável 

N 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras;    k = coeficiente multiplicador;     = risco da CONTRATADA. 

As determinações do grau de compactação (GC) serão realizadas utilizando-se os 

valores da massa específica aparente seca, de laboratório, e da massa específica 

aparente “in situ”, obtida no campo.  

c) Controle Geométrico 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a 

alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitindo-se as seguintes 

tolerâncias: 

− Variação da altura máxima de + 0,04 m para o eixo, bordas e alinhamentos 
paralelos; 

− Variação máxima da dimensão horizontal da plataforma, em qualquer direção e 
sentido, de + 0,30 m, não se admitindo variação para menos. 

O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será 

verificado pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com o projeto. 

Aceitação 

A expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia - CBR, deverá 

sempre apresentar o seguinte resultado: 

a) Corpo do Aterro - CBR  CBR de projeto e expansão  2%; 

b) Camadas Finais de Terraplenagem - CBR  CBR de projeto e expansão  2%. 

Serão controlados os valores mínimos para o Índice de Suporte Califórnia - CBR e para 

o grau de compactação (GC), com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem 

Variável, admitindo-se os seguintes procedimentos: 

Para CBR e GC, têm-se: 

 Xmed - kS < Valor mínimo de projeto   Rejeita-se o serviço; 

 Xmed - kS ≥ Valor mínimo de projeto   Aceita-se o serviço. 

Para a expansão, têm-se: 

 Xmed + kS > Valor máximo de projeto   Rejeita-se o serviço; 

 Xmed + kS ≤ Valor máximo de projeto   Aceita-se o serviço. 
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Sendo: 

Xi: Valores individuais; 

Xmed: Média da amostra; 

S: Desvio Padrão da amostra. 

k: Coeficiente tabelado em função do número de determinações; 

n: Número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios 

periódicos de acompanhamento. 

Medição 

A medição será feita, para fins de acompanhamento, por METRO CÚBICO de material 

compactado no local de aplicação, medido topograficamente segundo o projeto. 

5.1.5 - Transporte e Lançamento de Material (02.01.220.01.04) 

Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução do transporte de material para 

compensação lateral da terraplenagem, quanto para o material de limpeza para bota-

fora . 

Equipamento 

Poderão ser usados caminhões basculantes, pá carregadeira, escavadeiras, 

retroescavadeiras, pás, enxadas e demais ferramentas manuais que se façam 

necessárias. 

Medição e pagamento 

No preço unitário estão inclusos o transporte dos materiais independente do percurso 

de ida e volta, pavimentado ou não, (urbano, rodoviário ou caminhos de serviços), bem 

como a descarga dos mesmos, em locais determinados pelo projeto ou, na falta deste, 

pela fiscalização. 
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Será medido e pago pelo produto resultante dos metros cúbicos medidos no corte 

vezes a distância média percorrida (DMT), expressa em (m³ x km), adotando-se o 

menor percurso real possível apurado pela média da extensão entre ida e volta, 

partindo-se dos centros de massas, da origem da escavação e do destino do material 

para aplicação direta no corpo do aterro, ou para o depósito em bota fora. 

5.2 - PAVIMENTAÇÃO (02.01.220.02) 

Os procedimentos a serem adotados para execução dos pavimentos do canteiro de 

obras deverão seguir as orientações contidas na Especificação Técnica Especifica 

FZ.01/105.92/04720. 

Os serviços de pavimentação são os apresentados no Memorial Descritivo 

FZ.28/000.75/06097, descritos a seguir: 

 Regularização do subleito 

 Base em Brita Graduada Simples 

 Imprimadura impermeabilizante 

 Pintura ligante 

 Execução de camada de ligação em concreto asfáltico – BINDER 

 Execução de camada de revestimento em concreto asfáltico - CBUQ 

 Guia pré-moldada 

 Sarjetas 

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estritamente e integralmente os 

projetos fornecidos pelo CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos 

e conceitos de engenharia considerados, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou 

econômicos. 

5.2.1 - Regularização do Subleito (02.01.220.02.01) 

Objetivo  

Esta especificação fixa as condições da camada final de terraplenagem (CFT) de 

superfícies a pavimentar.  

A melhoria executada após a conclusão da terraplenagem nas áreas a pavimentar, 

destina-se à uniformização do subleito, com vistas à homogeneização da compactação 

e à conformação do mesmo quando necessário, transversal e longitudinalmente, 

incluindo cortes e aterros com até 0,2 m de espessura. O que exceder de 0,2 m será 

considerado terraplenagem.  

Será executado de acordo com os perfis indicados em projeto. 

Não será permitida a execução dos serviços de regularização do subleito nos dias de 

chuva. 

Materiais 
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Os materiais empregados na CFT serão do próprio subleito ou de áreas de 

empréstimos, e devem possuir as seguintes características: 

 Serem constituídos de partículas de diâmetro máximo de 76 mm (3 polegadas); 

 Apresentar expansão inferior a 2%; 

Para locais onde haverá tráfego de aeronaves o material de subleito deve apresentar 

características iguais ou superiores as do material considerado no dimensionamento do 

pavimento, determinados através do ensaio determinado pelo Método DIRENG ME-01, 

com 95% na energia Proctor Modificado. Para as demais localidades o ensaio deve ser 

feito através do Método DNER-ME 049, com 100% na energia Proctor Normal. 

Equipamentos 

Geralmente são indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da CFT: 

− Motoniveladora pesada, com Escarificador; 

− Carro-tanque com distribuidor de água; 

− Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

− Grade de discos; 

− Pulvi-misturador; 

− Outros equipamentos, a juízo da FISCALIZAÇÃO.  

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

material empregado e com a área a ser compactada. 

Execução 

Após a execução de cortes, deve-se proceder escarificação geral até a profundidade 

de 0,2 m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 

acabamento. 

Para os locais onde haverá tráfego de aeronaves, o grau de compactação deverá ser, 

no mínimo, 95% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no 

ensaio Proctor Modificado. Nas demais localidades, o grau de compactação deverá ser, 

no mínimo, 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no 

ensaio Proctor Normal. O teor de umidade deverá ser o teor de umidade ótima do 

ensaio citado, de aproximadamente 2%. 

Preservação Ambiental 

No decorrer da execução dos serviços de melhoria do subleito deverão ser observados 

cuidados visando à preservação do meio-ambiente. 

Na execução dos serviços de regularização do subleito deverá ser observada a 

disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos, de modo a evitar danos 

desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural, através do tráfego 

desordenado dos equipamentos fora da área a ser pavimentada. 
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Cuidado especial deverá ser tomado para evitar que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis não sejam levados até cursos d’água, observando-se o local apropriado 

ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos. 

Controle 

a) Controle Tecnológico 

Para controle tecnológico dos trabalhos da camada final de terraplenagem, deverão ser 

procedidos os seguintes ensaios: 

− Ensaios de Caracterização (Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade e 
Granulometria, de acordo com as normas DNER-ME 122, DNER-ME 082, 
DNER-ME 080, respectivamente) do material espalhado no subleito a ser 
regularizado, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma 
amostra para cada 1.000 m² de área, e dois grupos de ensaios por dia, no 
mínimo. O número de Ensaios de Caracterização pode ser reduzido, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, desde que se verifique a homogeneidade do material. 

− Ensaio de Compactação com a energia do Proctor Modificado (local com tráfego 
de aeronaves) e Proctor Normal (nas demais localidades), para determinação da 
massa específica aparente seca máxima e do teor de umidade ótima pelo 
método DNER-ME 129 – Métodos “C” e “A”, com material coletado no subleito a 
ser regularizado, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada 
pelo menos uma amostra a cada 500 m² de área. O número de ensaios de 
compactação pode ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que se 
verifique a homogeneidade do material. 

− Ensaio de Índice Suporte Califórnia (ISC) ou California Bearing Ratio (CBR) e 
Expansão, com energia de compactação indicado pelos métodos DIRENG ME-
01 (local com tráfego de aeronaves) e DNER-ME 049 (nas demais localidades), 
determinado acima, para o material coletado no subleito a ser regularizado, em 
locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada pelo menos uma 
amostra a cada 1.000 m² de área, e um ensaio a cada dois dias, no mínimo. O 
número de ensaios de ISC (ou CBR) e Expansão pode ser reduzido, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, desde que se verifique a homogeneidade do material. 

O número de ensaios ou determinações será definido em função do risco de rejeição 

de um serviço de boa qualidade a ser assumido pela CONTRATADA, conforme a 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Amostragem Variável 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras; k = coeficiente multiplicador;  = risco da CONTRATADA.    

O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento (área inferior a 

4.000 m²) deve ser 5. 
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Nos demais casos, para áreas maiores que 4.000 m², deverá ser definido pela 

CONTRATADA o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a Tabela 1. 

b) Controle da Execução 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos para controle da execução: 

− Ensaio de Umidade Higroscópica do material, pelo menos a cada 500 m² de 
área, imediatamente antes da compactação, em locais escolhidos 
aleatoriamente (método DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias 

admitidas para o teor de umidade serão de  2% em torno da umidade ótima; 

− Ensaio da Massa Específica Aparente Seca “In Situ” em locais escolhidos 
aleatoriamente, pelos métodos DNER-ME 092 e DNER-ME 036. Deverão ser 
feitas, pelo menos 5 determinações para o cálculo do Grau de Compactação 
(GC). 

Os cálculos do GC > 95% e/ou GC >100%, serão realizados utilizando-se os valores da 

massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório, e da massa específica 

aparente seca “In Situ”, obtida no local. 

O número de ensaios para verificação do grau de compactação será definido em 

função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade, a ser assumido pela 

CONTRATADA, conforme a Tabela 1. 

c) Controle Geométrico 

Após a execução da CFT, devem ser procedidas a relocação e o nivelamento do eixo, 

e de alinhamentos paralelos entre si, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

− 0,03 m para mais ou para menos, em relação às cotas do projeto; 

− + 0,10 m quanto à largura, não se tolerando falta. 

Aceitação 

O valor do Índice de Grupo (IG), calculado a partir dos Ensaios de Caracterização do 

material, deverá ser sempre maior ou pelo menos igual ao do subleito do projeto. 

A expansão determinada no ensaio de ISC (ou CBR) deverá sempre apresentar 

resultado inferior a 2%. 

Os valores para o CBR e para o GC, decorrentes da amostragem, a confrontar com os 

especificados, devem ser controlados admitindo-se os procedimentos descritos no 

ANEXO A. 

Medição 

A medição dos serviços de camada final de terraplenagem deve ser feita, para fins de 

acompanhamento dos serviços, por METRO QUADRADO de subleito regularizado e 

preparado, em conformidade com o projeto. 
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5.2.2 - Sub-bases e Bases (02.01.220.02.02) 

Objetivo 

Esta especificação se aplica à execução de base ou sub-base de brita graduada 

simples (usinada) para pavimentos flexíveis, semi-rígidos e rígidos.  

Materiais 

O agregado será constituído de pedra britada. A composição percentual em peso da 

mistura de agregado de projeto deverá se enquadrar na faixa granulométrica 

especificada na Tabela 3: 

Tabela 3 – Faixa Granulométrica da BGS 

Peneira de 

Malha 

Quadrada 

Porcentagem em Massa, 

Passando 

Tolerância Diâmetro 

máximo 38 mm 

Diâmetro 

máximo 19 mm 

ASTM mm Faixa A Faixa B Faixa C Faixa D 

2” 50 100 100 - - ±7 

1 e 1/2” 37,5 90 - 100 - - - ±7 

1” 25 - 82 - 90 100 100 ±7 

3/4” 19 50 - 68 - - - ±7 

3/8” 9,5 30 - 46 60 - 75 50 - 85 
60 - 
100 

±7 

Nº 4 4,8 20 - 34 45 - 60 35 - 65 50 - 85 ±5 

Nº 10 2 - 32 - 45 25 - 50 40 - 70 ±5 

Nº 40 0,42 4 - 12 22 - 30 15 - 30 25 - 45 ±5 

Nº 200 0,075 1 - 4 10 - 15 5 – 15 5 – 20 ±2 

A diferença entre as porcentagens que passam na peneira nº 4 e nº 40 deverá variar 

entre 20 e 30%. 

A porcentagem de material que passa na peneira nº 200 não deverá ultrapassar 2/3 da 

porcentagem que passa na peneira nº 40. 

A curva granulométrica apresentada pela mistura de agregados deverá ser bem 

graduada, sem apresentar angulosidade em seu desenvolvimento. 

O agregado graúdo deverá consistir de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de 

excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e de 

outras substâncias prejudiciais. 

O agregado graúdo (fração retida na peneira nº 4), quando submetido à abrasão no 

ensaio "Los Angeles" (DNER-ME 035), deverá apresentar, de acordo com as normas 

de infraestrutura (NSMA 85-2) do Ministério da Aeronáutica, uma perda menor ou igual 

a 40%; e quando submetido a 5 ciclos no ensaio de durabilidade "Soundness Test", 

deverá apresentar uma perda menor que 20% para sulfato de sódio e 30% para sulfato 

de magnésio. 
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O Índice de Forma deve ser superior a 0,5 (DNER-ME 086), e a porcentagem de 

partículas lamelares deve ser inferior a 10%. 

O material retido na peneira nº 4 não deve apresentar mais de 5% de fragmentos que 

se desagreguem após 30 minutos de imersão em água, deverá ainda, possuir no 

mínimo 25% das partículas, tendo pelo menos duas faces britadas. 

O equivalente de areia do agregado miúdo (fração passando na peneira nº 4) deverá 

ser superior a 55%. 

Durante o armazenamento, os materiais deverão ser protegidos contra eventuais 

contaminações e deteriorações. 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, 

para ensaios e determinação das fórmulas de trabalho, amostras representativas 

produzidas pela central de britagem. 

A retirada de amostras de agregado na instalação industrial deverá ser feita nas 

correias transportadoras finais, com a instalação trabalhando em regime contínuo. O 

tamanho da amostra deverá ser determinado, de forma que a mesma seja 

representativa do lote avaliado. 

Deverá ser evitada a quebra excessiva e a perda por segregação das partículas dos 

agregados desde sua produção na instalação industrial, até sua colocação final na 

pista.  

Uma vez definida a fórmula de trabalho através dos ensaios, deverão ser observados 

os limites de tolerância da coluna 7 da Tabela 3. 

Equipamentos 

Os equipamentos recomendados a serem usados, após a aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO, serão: 

a) Distribuidor de agregados; 

b) Pá-carregadeira; 

c) Caminhões basculantes; 

d) Caminhão tanque irrigador de água; 

e) Moto niveladora com escarificador; 

f) Vibro-acabadora; 

g) Rolos compactadores do tipo liso vibratório; 

h) Rolos compactadores pneumáticos de pressão regulável; 

i) Compactadores portáteis manuais ou mecânicos, eventuais; 

j) Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de 
comprimento; 

k) Ferramentas manuais diversas. 
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As operações de execução da base serão executadas mediante a utilização racional 

dos equipamentos acima mencionados, que atendam à produtividade requerida. 

Execução 

A mistura do agregado e água deverá ser feita em centrais de mistura, dotados de 

silos, correias transportadoras e dispositivos de dosagem e homogeneização da 

mistura, tipo "Pug-Mill", de modo a garantir um produto homogêneo, sem segregação e 

livre de impurezas.  

Esta mistura deverá atender à faixa granulométrica especificada e apresentar umidade 

uniformemente distribuída em todo o material, e com teor que permita a obtenção de 

uma compactação adequada na pista.  

A boca de descarga do "Pug-Mill" deverá ser dotada de dispositivos que reduzam a 

segregação da mistura no caminhão.  

Deverá ser observado tanto no transporte, quanto na descarga, a utilização de 

dispositivos que reduzam a segregação da mistura. Não será permitido recarregar o 

material para espalhá-lo ou descarregar a mistura sobre a superfície já acabada. 

A superfície a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deverá estar 

totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes 

prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter 

recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados antes da distribuição da 

brita graduada. 

A definição da espessura do material solto deverá ser obtida a partir da observação 

criteriosa de panos experimentais, previamente executados. 

O agregado será espalhado na espessura solta, para dar a espessura compactada 

especificada. O espalhamento será feito de modo uniforme, a fim de que após a 

compactação, se obtenham as seções transversais de projeto. 

A espessura máxima de cada camada não deverá ser superior a 20 cm (camada 

compactada). Quando houver necessidade de se executar camada com espessura final 

superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima 

de qualquer camada de base será 10 cm após a compactação. 

O espalhamento será feito por meios mecânicos, utilizando-se distribuidores especiais 

autopropulsionados, dotados de parafusos sem fim.  

O distribuidor deverá possuir dispositivo que nivele e distribua o material na largura 

exigida e dentro das tolerâncias especificadas. Deverá ser ajustável à seção 

transversal, conduzindo a obtenção de uma superfície acabada de textura uniforme. A 

largura de espalhamento não deverá ser menor do que 3,5 m. 

O distribuidor de agregados deverá ter seu emprego vedado sem deixar sulcos, zonas 

endentadas ou outras marcas inconvenientes, na superfície da base, que não possam 
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ser eliminadas por rolagem ou evitadas por ajustes na operação. Não deverá ser usado 

equipamento que requeira deslocamento, raspagem ou outra forma de movimentação 

do material, ou que cause a sua segregação. 

A compactação inicial deve ser feita com rolo vibratório, aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

A primeira passagem do rolo, em qualquer faixa deverá ser feita com velocidade 

reduzida (1,8 a 2,4 km/h), devendo também, as manobras do rolo serem feitas fora da 

base em compactação. Nas faixas externas, a compactação deverá partir sempre das 

bordas para o eixo e em cada deslocamento do rolo, em cada passada, o equipamento 

utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. 

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de água. 

A compactação prosseguirá com rolo de pneus de pressão variável, devendo ser 

concluída com uso do rolo vibratório, a fim de se obter o perfeito entrosamento dos 

fragmentos do agregado. 

No caso de segregação do material, deverá o mesmo ser retirado e substituído. 

Nos lugares inacessíveis ao rolo compactador ou onde seu emprego não for 

recomendável, o agregado deverá ser apiloado por meio de soquetes mecânicos que 

produzam compactação equivalente à do rolo vibratório. 

A compactação deverá evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo igual 

ou superior a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima obtida no 

ensaio NBR 7182 Energia Modificada. 

Preservação Ambiental 

No decorrer da execução da base de brita graduada simples deverão ser observados 
cuidados visando à preservação do meio ambiente, envolvendo o fornecimento tanto à 
exploração das ocorrências de materiais, quanto à execução dos serviços, tal que: 

 Na exploração das ocorrências dos materiais deve-se atender às 
recomendações preconizadas na norma DNER-ES 281. 

A brita somente será aceita após apresentação da Licença Ambiental de operação da 

pedreira, cuja cópia deverá ser arquivada junto ao livro de ocorrências da obra. 

No decorrer do processo de obtenção de agregados deverá ser evitada a localização 

da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação ambiental, bem 

como deverão ser impedidas as queimadas como forma de desmatamento.  

A pedreira deverá ser adequadamente explorada de modo a minimizar os danos 

inevitáveis durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada 

de todos os materiais e equipamentos. 
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Junto às instalações de britagem devem ser construídas bacias de sedimentação para 

retenção do pó-de-pedra, eventualmente produzido em excesso, ou por lavagem de 

brita, evitando o seu carreamento para cursos d’água. 

No caso de fornecimento de materiais por Terceiros, deverá ser exigida toda a 

documentação atestando a regularidade das instalações pedreira/areal/usina, assim 

como sua operação, junto ao órgão ambiental competente. 

 Na execução dos caminhos de serviço devem ser seguidas as recomendações 
constantes da DNER-ES 279. 

Na execução da base ou sub-base de brita graduada simples deverá ser observada a 

disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos, de modo a evitar danos 

desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural através do tráfego 

desordenado dos equipamentos fora da área a ser pavimentada. 

Cuidado especial deverá ser tomado para evitar que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis não sejam levados até cursos d’água, observando-se o local apropriado 

ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos. 

Controle 

a) Controle Tecnológico 

Para controle tecnológico dos trabalhos de execução da base ou sub-base de brita 

graduada simples, deverão ser procedidos os seguintes ensaios: 

− Ensaios de Granulometria e de Equivalente de Areia de acordo com as normas 
DNER-ME 054 e 080, do material espalhado na camada de base de brita 
graduada simples, em locais determinados aleatoriamente. Deverão ser 
coletados 4 ensaios por dia, no mínimo (dois na parte da manhã e dois à tarde). 
O número de ensaios poderá ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde 
que se verifique a homogeneidade do material. 

− Ensaio de Compactação com a energia do Proctor Modificado, para 
determinação da massa específica aparente seca máxima e do teor de umidade 
ótima, pelo método DNER-ME 129 (“Método C”), com material coletado na 
camada de base de brita graduada simples a ser executada, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada pelo menos 1 amostra a cada 
500 m³ de material espalhado. O número de Ensaios de Compactação pode ser 
reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que se verifique a 
homogeneidade do material. 

− Ensaios "Los Angeles" (DNER-ME 035) e "Soundness Test" serão realizados 
dois ensaios por semana e quando se notar alteração na aparência da brita.  

− Ensaio de CBR e Expansão pelo método DIRENG ME-01 para onde houver 
transito de aeronaves e veículos especiais, e pelo método DNER-ME 049 para 
onde houver transito de veículos, na energia do Proctor Modificado, para o 
material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser 
coletada pelo menos 1 amostra a cada 500 m³ de material espalhado. O número 
de Ensaios de Compactação pode ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
desde que se verifique a homogeneidade do material. 
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O número de ensaios ou determinações será definido em função do risco de rejeição 

de um serviço de boa qualidade, a ser assumido pela CONTRATADA, conforme a 

Tabela 1. 

O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento (área inferior a 

4.000 m²) deve ser 5. 

Nos demais casos, para áreas maiores que 4.000 m², deverá ser definido pela 

CONTRATADA o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a Tabela 1. 

b) Controle da Execução 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos para controle da execução: 

− Ensaio de Umidade Higroscópica do material, pelo menos a cada 500 m³ de 
material imediatamente antes da compactação, em locais escolhidos 
aleatoriamente (método DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). Deverão ser 
coletados 4 ensaios por dia, no mínimo (dois na parte da manhã e dois à tarde). 

As tolerâncias admitidas para o teor de umidade serão de  2% em torno da 
umidade ótima; 

− Ensaio da Massa Específica Aparente Seca “In Situ” em locais escolhidos 
aleatoriamente, pelos métodos DNER-ME 092 e DNER-ME 036. Deverá ser 
efetuada 1 determinação a cada 500 m³ de material compactado, sendo para 
isto utilizado o “Método do Frasco de Areia”. Deverão ser feitas, pelo menos, 5 
determinações para o cálculo do GC. 

Os cálculos dos GC serão realizados utilizando-se os valores da massa específica 

aparente seca máxima obtida no laboratório, e da massa específica aparente seca “in 

situ”, obtida no local. 

O GC mínimo deverá ser igual a 100% do ensaio Proctor Modificado, não sendo 

admitidas densidades inferiores a 100%, mesmo em pontos isolados.  

O número de ensaios para verificação do GC > 100% será definido em função do risco 

de se rejeitar um serviço de boa qualidade, a ser assumido pela CONTRATADA, 

conforme a Tabela 1. 

c) Controle Geométrico 

Após a execução da camada de base ou sub-base de brita graduada simples deve ser 

procedida à realocação e o nivelamento do eixo e de alinhamentos paralelos entre si. 

A tolerância em relação às cotas de projeto é de mais ou menos 5% da espessura da 

camada, verificada por nivelamento, sendo de 1 cm a tolerância quanto a depressões 

na base, quando observados ao longo de uma régua de 3 m de comprimento, tanto 

longitudinalmente como transversalmente.  

No caso de se aceitar dentro das tolerâncias estabelecidas a camada de base com a 

espessura média inferior à do projeto, o revestimento será aumentado de uma 
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espessura estruturalmente equivalente à diferença. Entretanto, este aumento far-se-á 

sem remuneração para a CONTRATADA.  

O mesmo ocorrendo a uma espessura de base cuja média seja superior à do projeto, a 

diferença não será deduzida da espessura do revestimento, nem recebida pela 

CONTRATADA.  

Aceitação 

Os valores dos ensaios de Granulometria e de Equivalente de Areia deverão estar de 

acordo com esta Especificação Técnica. 

A expansão determinada no ensaio de CBR deverá sempre apresentar resultado 

inferior a 0,5%. 

O CBR deverá ser superior a 80%. 

Os valores para o GC > 100% e CBR decorrentes da amostragem, a confrontar com os 

especificados, devem ser controlados admitindo-se os procedimentos descritos no 

ANEXO A. 

Medição 

Os serviços referentes à base ou sub-base de brita graduada simples serão medidos, 

para fins de acompanhamento dos serviços, por METRO CÚBICO de material 

compactado na pista segundo a seção transversal do projeto. 

Quando a espessura for inferior à espessura do projeto, será considerado o valor 

daquela e quando a espessura medida for superior à do projeto, considerar-se-á esta 

última. 

5.2.3 - Imprimações (02.01.220.02.03) 

5.2.3.1 - Imprimadura Ligante (02.01.220.02.03.02) 

Objetivo 

Esta especificação fixa as condições para a execução e controle de imprimadura 

ligante, que consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície de uma base 

ou entre camadas de um pavimento, antes da execução de um pavimento asfáltico, 

objetivando propiciar a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.  

Materiais 

O material utilizado na pintura de ligação deve ser a emulsão asfáltica, tipos RR-1C e  

RR-2C. 

As emulsões asfálticas catiônicas especificadas acima devem ser diluídas em água na 

proporção de 1:1 por ocasião da utilização, devendo a água estar isenta de teores 

nocivos de sais ácidos, álcalis, matéria orgânica, ou outras substâncias nocivas. 

Esta mistura não deve ser estocada e nem deve ser distribuída quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva. 
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A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/ m² a 0,4 l/ m². Antes da 

aplicação, a emulsão deverá ser diluída com água, na proporção indicada acima, a fim 

de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. 

A taxa de aplicação da emulsão diluída deve ser função do tipo de material asfáltico 

empregado, e situar-se em torno de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar 

certificado de análise, além de trazer indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

serviço. 

Equipamento 

a) Equipamento de limpeza 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deve ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO e estar de acordo com esta especificação sem o que não deve ser 

dada ordem para o início do serviço.  

Para a limpeza da superfície da base que deverá receber a pintura de ligação, usam-

se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual 

esta operação. O jato de ar comprimido poderá também ser usado.  

b) Equipamento para distribuição do material asfáltico 

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 

asfáltico em quantidade uniforme.  

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivos que 

possibilitem ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.  

Os carros distribuidores devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo 

de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de 

um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções 

localizadas.  

c) Equipamento para aquecimento de material asfáltico em depósito 

O depósito de material asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo 

que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 

depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material 

asfáltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho. 

Execução 

Após a perfeita conformação geométrica da superfície em que será aplicada a pintura 

de ligação, proceder-se-á a sua varredura, de modo a eliminar pó e material solto 

remanescente. 
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Aplica-se a seguir, o material asfáltico a uma temperatura em função da relação 

temperatura-viscosidade que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento das 

emulsões asfálticas, de 20 seg. a 100 seg. “Saybolt-Furol”, pelo método DNER-ME 

004. 

Qualquer excesso de ligante acumulado na superfície deve ser removido, pois pode 

atuar como lubrificante ocasionando ondulação do revestimento a ser sobreposto.  

O material asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 

abaixo de 10ºC, em dias de chuva, ou quando esta for iminente.  

Após a aplicação do ligante betuminoso deve-se esperar o escoamento da água e 

evaporação, em decorrência da ruptura. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante betuminoso diluído com 

água é de  0,2 l/m². 

A fim de evitar a superposição, ou excesso nos pontos inicial e final das aplicações, se 

deve colocar na superfície a pintar, faixas de papel transversalmente, de modo que o 

início e o término da aplicação do material asfáltico situem-se sobre essas faixas, as 

quais serão a seguir retiradas. Qualquer falha na aplicação do material asfáltico deve 

ser imediatamente corrigida. 

Preservação Ambiental 

No decorrer da execução dos serviços de pintura de ligação deverão ser observados 

cuidados visando à preservação do meio-ambiente, tanto na estocagem de materiais 

quanto na aplicação do ligante betuminoso, tal que: 

 Na estocagem do material betuminoso deve ser evitada a instalação de 
depósitos próximos a cursos d’água, e na desmobilização desta atividade, 
remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza do local, recompondo a área 
afetada pelas atividades da construção.  

 Deverá ser impedido o refugo de materiais já utilizados na faixa de pouso e 
áreas adjacentes, ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 

Controle 

a) Controle de Qualidade 

As emulsões asfálticas devem ser submetidas aos seguintes ensaios: 

− Um ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” a 50ºC, pelo método DNER-ME 004, 
para cada carregamento que chegar à obra; 

− Um ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes temperaturas para o 
estabelecimento de relação viscosidade x temperatura, pelo método DNER-
ME 004, para cada carregamento que chegar à obra; 

− Um ensaio de Resíduo por Evaporação (NBR-6568), para cada carregamento 
que chegar à obra; 

− Um ensaio da Carga da Partícula, pelo método DNER-ME 002, para cada 
carregamento que chegar à obra; 
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− Um ensaio de Peneiramento, pelo método DNER-ME 005, para cada 
carregamento que chegar à obra; 

− Um ensaio de Sedimentação, pelo método DNER-ME 006, para cada 100 t. 

b) Controle de Temperatura 

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor, 

imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de 

temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura. 

c) Controle de Quantidade 

Deve ser feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação 

do material asfáltico. Não sendo possível a realização do controle por esse método, 

admite-se que seja feito por um dos seguintes modos: 

− 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 aplicado (taxa de aplicação “T”); 

− 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. 

Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada (área < 4.000 m²) ou com 

necessidade de liberação imediata, deverão ser feitas 5 (cinco) determinações de “T” 

(taxa de aplicação), para controle. 

Nos demais casos, para áreas maiores que 4.000 m², será definido pela 

CONTRATADA o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a Tabela 1. 

O número mínimo de ensaios ou determinações por jornada de 8 horas de trabalho 

deve ser 5. 

d) Controle de uniformidade de aplicação 

A fim de verificar a uniformidade de aplicação do ligante pelo equipamento empregado 

na distribuição, ao se iniciar o serviço deve ser realizada uma descarga durante 

15 seg. a 30 seg. Esta descarga pode ser feita fora da pista ou na própria pista, caso 

em que deve ser colocada uma calha abaixo da barra distribuidora para recolher o 

ligante asfáltico. 

Aceitação 

Os resultados de todos os ensaios deverão atender às especificações de materiais 

aplicáveis. 

As medições de temperatura e viscosidade deverão apresentar um resultado situado 

no intervalo definido pela relação viscosidade x temperatura que satisfaça às 

especificações de materiais aplicáveis. 
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Os valores mínimos admitidos para a taxa de aplicação “T” serão analisados 

estatisticamente e aceitos conforme os procedimentos descritos no ANEXO A. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento. 

Medição 

A imprimadura ligante será medida, para fins de acompanhamento dos serviços, 

através da área efetivamente executada, determinada em METRO QUADRADO. 

A quantidade de ligante betuminoso aplicado é obtida através da média aritmética dos 

valores medidos na pista, devendo ser descontada a água adicionada à emulsão na 

medição do ligante. 

5.2.3.2 - Imprimadura Impermeabilizante (02.01.220.02.03.01) 

Objetivo 

Esta Especificação fixa as condições para a execução dos serviços de imprimadura 

impermeabilizante, que consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície de 

uma base, antes de nesta sobrepor um revestimento asfáltico qualquer, objetivando: 

− Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material asfáltico; 

− Propiciar a aderência entre a base e o revestimento; 

− Impermeabilizar a base. 

Materiais 

O material de imprimação deve ser asfalto diluído, do tipo CM-30 e CM-70.  

A taxa de aplicação, que depende da textura da base, é aquela que pode ser absorvida 

pela base em 24 horas. Deve ser determinada experimentalmente no local, ficando 

compreendida entre 0,8 l/m2 e 1,6 l/m2. 

O ligante betuminoso não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior 

a 10ºC, e em dias de chuva. 

Todo o carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá ter certificado 

de análise, além de apresentar indicações relativas do tipo, procedência, quantidade do 

seu conteúdo e da distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço.  

Equipamento 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deve ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO e estar de acordo com esta especificação sem o que não deve ser 

dada ordem para o início do serviço.  

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas 

rotativas, podendo, entretanto, ser manual. O jato de ar comprimido poderá, também, 

ser usado.  
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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 

asfáltico em quantidade uniforme.  

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivos que 

possibilitem ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento uniforme do 

ligante.  

Os carros distribuidores devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo 

de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão 1ºC, em locais de fácil 

observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas 

superfícies e correções localizadas.  

O depósito de material asfáltico, 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 

asfáltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho.  

Execução 

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se à varredura da sua 

superfície, de modo a eliminar pó e material solto remanescente e, se necessário, 

poderá ser feito um leve umedecimento do local, antes da aplicação do ligante 

betuminoso.  

Aplica-se, a seguir, o material asfáltico a uma temperatura em função da relação 

temperatura-viscosidade, que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A 

faixa de viscosidade recomendada para espalhamento de asfaltos diluídos é de 20 a 60 

segundos “Saybolt-Furol”, pelo método DNER-ME 004. 

O material asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 

abaixo de 10ºC, em dias de chuva, ou quando esta for iminente.  

A tolerância admitida para a taxa de aplicação (T) do ligante betuminoso diluído com 

água é de  0,2 l/m². 

Deve-se imprimar toda a superfície em um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada 

ao tráfego sempre que possível. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego é 

condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. Haverá 

necessidade de aplicação de camada de imprimadura ligante antes da aplicação do 

revestimento, após os 30 dias. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso nos pontos inicial e final das aplicações, 

deve-se colocar na superfície a imprimar faixas de papel transversalmente, de modo 

que o início e o término da aplicação do material asfáltico situem-se sobre essas faixas, 

as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material asfáltico 

deve ser imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a 

base deve se encontrar levemente úmida. 
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Preservação Ambiental 

No decorrer da execução dos serviços de imprimação deverão ser observados 

cuidados visando à preservação do meio-ambiente, tanto na estocagem de materiais 

quanto na aplicação do ligante, tal que: 

 Na estocagem do material betuminoso deve ser evitada a instalação de 
depósitos próximos a cursos d’água, e na desmobilização desta atividade, 
remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza do local, recompondo a área 
afetada pelas atividades da construção.  

 Deverá ser impedido o refugo de materiais já utilizados na faixa de pouso e 
áreas adjacentes, ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 

Controle 

a) Controle de Qualidade 

Os asfaltos diluídos devem ser submetidos aos seguintes ensaios: 

− Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para cada 
carregamento que chegar à obra, a diferentes temperaturas, para o 
estabelecimento da relação viscosidade x temperatura; 

− Ensaio do Ponto de Fulgor e Combustão (vaso aberto Cleveland - DNER-
ME 148), para carregamento que chegar à obra; 

− Ensaio de Viscosidade Cinemática a 60ºC (NBR 14756), para cada 
carregamento que chegar à obra; 

− Ensaio de Destilação (DNER-ME 012), para verificação da quantidade de 
solvente, para cada 100 t que chegar à obra. 

b) Controle de Temperatura 

A temperatura de aplicação deve ser a fixada para o tipo de material asfáltico em uso. 

Deverá ser medida no caminhão distribuidor, imediatamente antes da aplicação, a fim 

de se verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade 

x temperatura. 

c) Controle de Quantidade 

O controle da quantidade deve ser feito mediante a pesagem do carro distribuidor, 

antes e depois da aplicação do material asfáltico. Não sendo possível a realização do 

controle por esse método, admite-se seja feito por um dos modos seguintes: 

− 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 aplicado (taxa de aplicação “T”); 

− 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. 

Para trechos de imprimação de extensão limitada (área < 4.000 m²) ou com 

necessidade de liberação imediata, deverão ser feitas 5 determinações de “T” (taxa de 

aplicação), para controle. 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   77/192   

 

Nos demais casos, para áreas maiores que 4.000 m², deverá ser definido pela 

CONTRATADA o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a Tabela 1. 

O número mínimo de ensaios ou determinações por jornada de 8 horas de trabalho 

deve ser 5. 

d) Controle de Uniformidade de Aplicação 

A fim de verificar a uniformidade de aplicação do ligante pelo equipamento empregado 

na distribuição, ao se iniciar o serviço deve ser realizada uma descarga durante 15 a 30 

segundos. Esta descarga pode ser feita fora da pista ou na própria pista, caso em que 

deve ser colocada uma calha abaixo da barra distribuidora para recolher o ligante 

asfáltico. 

Aceitação 

Os resultados de todos os ensaios deverão atender às especificações de materiais 

aplicáveis. 

As medições de temperatura e viscosidade deverão apresentar um resultado situado 

no intervalo definido pela relação viscosidade x temperatura que satisfaça às 

Especificações de materiais aplicáveis. 

Os valores mínimos admitidos para a taxa de aplicação “T” serão analisados 

estatisticamente e aceitos conforme os procedimentos descritos no ANEXO A. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.  

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento.  

Medição 

A imprimadura impermeabilizante será medida, para fins de acompanhamento dos 

serviços, através da área efetivamente executada, determinada em METRO 

QUADRADO. 

5.2.4 - Revestimentos (02.01.220.02.04) 

5.2.4.1 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ e binder) 
(02.01.220.02.04.01) (02.01.220.02.04.02) 

Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução de revestimento de concreto 

asfáltico (“Binder” e CBUQ), que é o produto resultante da mistura a quente, em usina 

apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (“Filler”) e cimento 

asfáltico, espalhada e comprimida a quente.  

A mistura deve ser espalhada de modo a apresentar, após a compressão, a espessura 

do projeto.  



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   78/192   

 

Os materiais constituintes do concreto betuminoso devem satisfazer esta 

especificação. 

Materiais 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado 

miúdo, material de enchimento-filler, ligante asfáltico e melhorador de adesividade, se 

necessário. 

a) Cimento Asfáltico 

Podem ser empregados cimentos asfálticos modificados ou não por polímero: 

− CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração, atendendo 
ao especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; 
apresentada no ANEXO B, ou à especificação que estiver em vigor na época de 
sua utilização; 

− Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS, que deve atender o 
especificado no ANEXO C, ou a especificação que estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte 

do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao 

dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período 

entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. 

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

b) Agregado Graúdo 

O agregado graúdo pode ser pedra britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro 

material indicado e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Deve apresentar boa 

adesividade, fragmentos sãos, duráveis, e estar isento de torrões de argila e de 

substâncias nocivas. 

O valor máximo tolerado no ensaio de Desgaste “Los Angeles” é de 40%  

(DNER-ME 035). 

Submetido ao Ensaio de Durabilidade, com sulfato de sódio, deve apresentar perda 

inferior a 12% e com sulfato de magnésio, deve apresentar perda inferior a 9%, em 5 

ciclos (DNER-ME 089). 

O Índice de Forma, determinado pelo método DNER-ME 086, deve ser superior a 0,5 e 

partículas lamelares inferior a 10%. 

Alternativamente, a porcentagem de grãos de forma defeituosa pode ser determinada 

pela seguinte expressão: 

1 + g > 6e 
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Onde, 

1 - maior dimensão de grão (comprimento); 

g - diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar (largura);  

e - afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o 

grão (espessura).  

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá 

ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: 

1 + 1,25g > 6e 

Sendo, “g” a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão.  

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não deve ultrapassar 20%.  

c) Agregado Miúdo 

Deve ser constituído de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas 

individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões 

de argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar um equivalente de areia igual ou 

superior a 55% (DNER-ME 054). 

d)  “Filler” (material de enchimento) 

Deve ser constituído de materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos 

demais componentes da mistura e não-plásticos, tais como: o cimento Portland, cal 

extinta, pó calcário ou similares. Desde que atendam a granulometria especificada na 

Tabela 9 e esteja de acordo com o método DNER-ME 083. 

Tabela 9 – Granulometria 

Peneiras 
Porcentagem 

mínima passando Abertura 
(mm) 

n° 

0,42 40 100 

0,18 80 95-100 

0,074 200 65-100 

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

e) Melhorador de adesividade 

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados  

(DNER-ME 078 e DNER-ME 079), poderá ser empregado melhorador de adesividade 

na quantidade a ser determinada em trecho experimental (máximo 0,5% em peso).  

f) Composição da Mistura 

Deve corresponder, a Faixa B para CBUQ e Faixa C para binder, a uma das faixas 

indicadas na Tabela 10: 
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Tabela 10 - Granulometria das misturas destinadas à camada superficial 

Peneira de Malha 

Quadrada  

Faixas 

Tolerância A B C D 

ASTM  mm  Porcentagem em Massa, Passando  

2”  50 100 - - - - 

1 e 1/2”  37,5 90 – 100  100 - - ± 7%  

1”  25 75 – 100  90 – 100  - - ± 7%  

3/4”  19 60 – 90  80 – 100  100 - ± 7%  

1/2”  12,5 - - 90 – 100  - ± 7%  

3/8”  9,5 35 – 65  45 – 80  70 – 90  100 ± 7%  

No 4  4,75 25 – 50  28– 60  44 – 72  80 – 100  ± 5%  

No 10  2 20 – 40  20 – 45  22 – 50  50 – 90  ± 5%  

No 40  0,42 10 – 30  10 – 32  8 – 26  20 – 50  ± 5%  

No 80  0,18 5 – 20  8 – 20  4 – 16  7 – 28  ± 3%  

No 200  0,075 1 – 8  3 – 8  2 – 10  3 – 10  ± 2%  

A Tabela acima vale para onde houver trafego de veículos, para os locais onde houver 

tráfego de aeronaves ver documento FZ.04/105.92/05307. 

Teor de betume solúvel em CS2 (%): 

- 4,0 - 7,0 – “Binder” 

- 4,5 - 9,0 - Capa 

As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 

100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve 

ser inferior a 4% do total.  

A metade da fração que passa na peneira nº 200 deve ser constituída de “Filler”.  

A faixa granulométrica adotada não deve conter partículas de diâmetro máximo 

superior a 2/3 da espessura da camada. 

g) Requisitos da Mistura 

A estabilidade e características correlatas da mistura asfáltica devem ser determinadas 

pelo “Método Marshall” (DNER-ME 043), considerando 75 golpes de cada lado do 

corpo de prova e satisfazer aos requisitos indicados na Tabela 11: 
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Tabela 11 – Requisitos para as misturas asfálticas 

Discriminação Camada de Rolamento (Capa) Camada de Ligação (Binder) 

Porcentagem de vazios (Vv, %) 3 a 5 5 a 7 

Relação betume/vazios (RBV, %) 70 a 80 50 a 70 

Estabilidade mínima 816 kgf 816 kgf 

Fluência, mm. (máxima) 4,0 4,0 

As misturas devem atender as especificações da relação betume/vazios ou dos valores 

mínimos de vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do ábaco ilustrado 

na Figura 1. 
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Diâmetro máximo do agregado  

Figura 1 – Valores mínimos de vazios do agregado mineral 

O traço da mistura deve ser submetido, com a necessária antecedência, à apreciação 

da FISCALIZAÇÃO. Para tanto, deve conter todos os elementos necessários, tais como 

granulometrias, densidades reais, cálculo das características dos corpos de prova, 

curva destes valores, etc. 
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Uma vez aprovado o traço da mistura, deve ser usinada uma quantidade suficiente 

para a execução de um trecho experimental, nas dimensões mínimas de 15 m x 3 m, o 

qual deve ser submetido a exames, para a verificação de todas as características da 

massa usinada (densidade, teor de betume, estabilidade, fluência, R.B.V. e etc.), pela 

qual deve ser avaliada a necessidade ou não de calibragens posteriores, da usina ou 

da acabadora.  

O fator de correção da estabilidade medida em função da espessura do corpo de prova 

é apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12 – Fator de correção da estabilidade, em função da espessura do corpo de prova 

Espessura 
(mm) 

Fator 
Espessura 

(mm) 
Fator 

Espessura 
(mm) 

Fator 

50,8 1,47 56,3 1,22 64,3 0,98 

51,0 1,45 56,6 1,21 64,7 0,97 

51,2 1,44 56,8 1,20 65,1 0,96 

51,6 1,43 57,12 1,19 65,6 0,95 

51,8 1,42 57,4 1,18 66,1 0,94 

52,0 1,41 57,7 1,17 66,7 0,93 

52,2 1,40 58,1 1,16 67,1 0,92 

52,4 1,39 58,4 1,15 67,5 0,91 

52,6 1,38 58,7 1,14 67,9 0,90 

52,9 1,37 59,0 1,13 68,3 0,89 

53,1 1,36 59,3 1,12 68,8 0,88 

53,3 1,35 59,7 1,11 69,3 0,87 

53,5 1,34 60,0 1,10 69,9 0,86 

53,8 1,33 60,3 1,09 70,3 0,85 

54,0 1,32 60,6 1,08 70,8 0,84 

54,2 1,31 60,9 1,07 71,4 0,83 

54,5 1,30 61,1 1,06 72,2 0,82 

54,7 1,29 61,4 1,05 73,0 0,81 

54,9 1,28 61,9 1,04 73,5 0,80 

55,1 1,27 62,3 1,03 74,0 0,79 

55,4 1,26 62,7 1,02 74,6 0,78 

55,6 1,25 63,1 1,01 75,4 0,77 

55,8 1,24 63,5 1,00 76,2 0,76 

56,1 1,23 63,9 0,99 - - 

Equipamentos 

a) Depósitos para cimento asfáltico 

Os depósitos para o ligante asfáltico devem ser capazes de aquecer o material às 

temperaturas fixadas nesta especificação. 

O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade, ou outros 

meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. 

Deve ser instalado um sistema de recirculação, desembaraçada e contínua, do 

depósito ao misturador, durante todo o período de operação. 
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Todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar 

perdas de calor. 

A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, 3 dias de serviço.  

b) Silos de agregados 

Devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e 

serem divididos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, 

adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá 

possuir dispositivo adequado de descarga. Haverá um silo adequado para o “Filler”, 

conjugado com dispositivos para a sua dosagem.  

c) Usinas 

Devem estar equipadas com uma unidade classificadora de agregados, após o 

secador, e dispor de misturador tipo “Pug-Mill”, com duplo eixo conjugado, provido de 

palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura 

uniforme. Deve ainda o misturador possuir dispositivo para controlar o ciclo completo 

de mistura. 

Um termômetro com proteção metálica e escala de 90ºC a 210ºC (precisão de  1ºC), 

deve ser fixado na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à 

descarga do misturador. 

A usina deve ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala 

em dial, pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termoelétricos aprovados, colocados 

na descarga do secador para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de  

 5ºC. 

A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagens dinâmicas individuais 

e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. 

d) Acabadoras 

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de 

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 

alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras devem estar equipadas 

com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir 

dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. 

As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento 

dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades, 

bem como controle eletrônico para garantia da qualidade da superfície.  

e) Equipamento de compressão 

Deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem, ou outro 

equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos compressores, tipo tandem, 

devem ter uma massa de 8 t a 12 t. Os rolos pneumáticos autopropulsores devem ser 
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dotados de pneus que permitam a calibragem de 0,25 MPa a 0,84 MPa (35 psi a 

120 psi).  

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 

requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.  

f) Veículos de transporte da mistura 

Os caminhões tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico, devem ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 

da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante 

betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não será permitida. 

Execução 

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 seg. a 150 seg. “Saybolt-Furol” (150 cS a 300 cS), conforme método DNER-ME 004, 

indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 seg. a 95 seg. “Saybolt-Furol” 

(170 cS a 190 cS). Entretanto, não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores 

a 107ºC e nem superiores a 177ºC. 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 5ºC, acima de 

temperatura do ligante asfáltico. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda 

ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma 

pintura de ligação. 

a) Produção do concreto asfáltico 

A produção do concreto asfáltico deve ser efetuada em usinas apropriadas, conforme 

anteriormente especificado. 

b) Transporte do concreto asfáltico 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, 

nos veículos basculantes antes especificados. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 

especificada, cada carregamento deve ser coberto por lona ou outro material aceitável, 

de tamanho suficiente para proteger a mistura. 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar 

certificado de análise, além de trazer indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

serviço. 
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c) Distribuição e compressão da mistura 

As misturas de concreto asfáltico devem ser distribuídas somente quando a 

temperatura ambiente se encontrar acima de 10ºC, e sem chuva ou iminência desta.  

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme 

já especificado.  

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas 

pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio 

de ancinhos e rodos metálicos.  

Imediatamente após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem deve ser a mais elevada que a mistura asfáltica 

possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, para cada caso. 

A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela à qual o cimento 

asfáltico apresenta uma viscosidade “Saybolt-Furol”, de 140 ± 15 segundos 

(280 cS ± 30 cS). 

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem com 

baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo comprimida e, 

conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção 

ao eixo da pista. 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 devem ser permitidas mudanças de direção, inversões bruscas 

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. 

As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 

aderência da mistura.  

d) Abertura ao tráfego 

O tráfego de veículos sobre um revestimento recém-construído somente deve ser 

autorizado após o completo resfriamento deste e nunca antes de decorridas 6 horas 

após a compressão.  

Preservação Ambiental 

No decorrer da execução dos serviços de revestimento betuminoso do tipo concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) deverão ser observados cuidados visando à 

preservação do meio-ambiente, envolvendo a produção de asfalto e aplicação de 

agregados, tanto na estocagem quanto na operação da usina misturadora, tal que: 

 No decorrer do processo de obtenção de agregados deverá ser evitada a 
localização da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação 
ambiental, bem como deverão ser impedidas as queimadas como forma de 
desmatamento. 
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A brita e a areia somente serão aceitas após apresentação da licença ambiental de 

operação da pedreira/areal cuja cópia da licença deverá ser arquivada junto ao livro de 

ocorrências da obra. 

A pedreira deverá ser adequadamente explorada de modo a minimizar os danos 

inevitáveis durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada 

de todos os materiais e equipamentos. 

Junto às instalações de britagem devem ser construídas bacias de sedimentação para 

retenção do pó-de-pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de 

brita, evitando o seu carreamento para cursos d’água. 

No caso de fornecimento de materiais por terceiros, deverá ser exigida toda a 

documentação atestando a regularidade das instalações pedreira/areal/usina, assim 

como sua operação, junto ao órgão ambiental competente. 

Na execução dos caminhos de serviço devem ser seguidas as recomendações 

constantes da DNER-ES 279. 

Os depósitos de ligantes betuminosos devem ser instalados em locais afastados de 

cursos d’água. 

Deverá ser impedido o refugo de materiais já utilizados na faixa de pouso e áreas 

adjacentes, ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 

A área afetada pelas operações de construção/execução deve ser recuperada 

mediante a remoção da usina e dos depósitos e limpeza do canteiro de obras. 

As operações em usinas asfálticas a quente englobam: 

− Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios; 

− Transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes; 

− Transporte e estocagem de “Filler”; 

− Transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico. 

Tabela 13 - Agentes e Fontes Poluidoras 

Agentes Poluidores Fontes Poluidoras 

I - Emissão de partículas 

A principal fonte é o secador rotativo. 
Outras fontes são: peneiramento, transferência e 
manuseio de agregados, balanças, pilhas de estocagem 
e tráfego de veículos em vias de acesso. 

II - Emissão de gases 

Combustão de óleo: óxido de enxofre, óxido de 
nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. 
Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. 
Aquecimento de Cimento Asfáltico: hidrocarbonetos. 
Tanques de estocagem de óleo combustível e de 
cimento asfáltico: hidrocarbonetos. 

III - Emissões Fugitivas 
As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre, 
carregamentos de silos frios, vias de tráfego, área de 
peneiramento, pesagem e mistura. 
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Agentes Poluidores Fontes Poluidoras 

OBS: Emissões fugitivas 
São quaisquer lançamentos ao ambiente, sem passar 
primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para 
corrigir ou controlar o seu fluxo. 

As usinas de asfalto a quente devem ser impedidas de se instalarem a uma distância 

inferior a 200 m de residências, hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas, 

asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversões e outras 

construções comunitárias. A distância acima referida é medida a partir da base da 

chaminé. 

As áreas para as instalações industriais devem ser definidas previamente, de maneira 

tal que se consiga o mínimo de agressão ao meio-ambiente. 

A CONTRATADA será responsável pela obtenção da Licença de Instalação / 

Operação, bem como manter a usina em condições de funcionamento dentro do 

prescrito nestas especificações. 

Para operação da usina misturadora devem ser instalados sistemas de controle de 

poluição do ar constituído por ciclone e filtro de mangas ou de equipamentos que 

atendam aos padrões estabelecidos nas legislações vigentes.  

Junto com o projeto para obtenção da Licença, devem ser apresentados também os 

resultados de medições em chaminés, que comprovem que a capacidade do 

equipamento de controle proposto atende aos padrões estabelecidos pelos órgãos 

governamentais. 

Os silos de estocagem de agregados frios devem ser dotados de proteções laterais e 

cobertura, para evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de 

carregamento. A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada. 

A alimentação do secador deve ser feita sem emissão visível para a atmosfera. 

Enquanto a usina estiver em operação, a pressão no secador rotativo deve se manter 

negativa, para que sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do 

mesmo. 

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do sistema 

de exaustão devem ser dotados de conexão ao sistema de controle de poluição do ar, 

para evitar emissões de vapores e partículas para a atmosfera. 

Os silos de estocagem de “Filler” devem ser dotados de sistema próprio de filtragem a 

seco e devem-se fechar os silos de estocagem de massa asfáltica. 

Devem ser adotados os procedimentos operacionais que evitem a emissão de 

partículas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem 

do pó retido nas mangas. 

Todos os equipamentos de processo e de controle devem ser mantidos em boas 

condições.  
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Sempre que possível, o óleo combustível deve ser substituído por outra fonte de 

energia menos poluidora (gás ou eletricidade) e o local deve ser protegido por barreiras 

vegetais. 

Os sistemas de controle de poluição do ar devem ser acionados antes dos 

equipamentos de processo e as chaminés devem ser dotadas de instalações 

adequadas para realização de medições. 

As vias de acesso internas devem ser mantidas limpas, de tal modo que as emissões 

provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade. 

Controle 

Todos os materiais devem ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia 

indicada pelo DNER, satisfazendo as especificações em vigor. 

a) Controle de Qualidade do Cimento Asfáltico 

Para controle de qualidade do cimento asfáltico devem constar: 

− Um ensaio de Viscosidade absoluta a 60ºC (NBR-5847), quando o asfalto for 
classificado por viscosidade, ou um ensaio de Penetração a 25ºC (DNER-ME 
003), quando o asfalto for especificado por penetração, para todo carregamento 
que chegar à obra; 

− Um ensaio de Ponto de Fulgor, para todo carregamento que chegar à obra  
(DNER-ME 148); 

− Um Índice de Susceptibilidade Térmica, para cada 100 t, determinado pelos 
ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560; 

− Um ensaio de Espuma, para todo carregamento que chegar à obra; 

− Um ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo 
carregamento que chegar à obra; 

− Um ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), a diferentes 
temperaturas para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para 
cada 100 t. 

b) Controle de Qualidade dos Agregados 

Deve constar de: 

− Dois ensaios de Granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 
8 horas de trabalho (DNER-ME 083); 

− Um ensaio de Desgaste “Los Angeles”, por mês, ou quando houver variação da 
natureza do material (DNER-ME 035); 

− Um ensaio de Índice de Forma, para cada 900 m³ (DNER-ME 086); 

− Um ensaio de Equivalente de Areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas 
de trabalho (DNER-ME 054); 

− Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (“Filler”), por jornada de 
8 horas de trabalho (DNER-ME 083). 

c) Controle da quantidade de ligante na mistura 
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Devem ser efetuadas 2 extrações de betume de amostras coletadas na pista  

(DNER-ME 053), depois da passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de 

trabalho. A percentagem do ligante poderá variar, no máximo + 0,3% da fixada. 

d) Controle da graduação da mistura de agregados 

Deve ser executado o ensaio de Granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos 

agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica 

deve manter-se contínua e obedecer às tolerâncias indicadas na Tabela 14. 

Tabela 14 – Granulometria 

Peneiras Porcentagem 
passando em 

peso 
Número Abertura (mm) 

3/8”- 1 e 1/2” 9,5 - 38 ± 7 

40 - 4 0,42 - 4,8 ± 5 

80 - 200 0,18 - 0,074 ± 2 

Essas tolerâncias se relacionam com a curva granulométrica de dosagem a qual é 

fixada com base nas faixas especificadas. 

e) Controle de Temperatura 

Devem ser efetuadas no mínimo, 4 medidas de temperatura, por dia, de cada um dos 

materiais abaixo discriminados: 

− Agregado, no silo quente da usina; 

− Ligante, na usina; 

− Mistura betuminosa, na saída do misturador da usina; 

− Mistura, no momento do espalhamento e início da rolagem da pista.  

Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos uma leitura da 

temperatura.  

As temperaturas devem apresentar valores de  5ºC das temperaturas especificadas 

anteriormente.  

f) Controle de qualidade da mistura 

Para essa verificação, devem ser realizados 2 ensaios “Marshall” (DNER-ME 043) com 

3 corpos de prova retirados após a passagem da acabadora e antes da compressão, 

por cada jornada de 8 horas de trabalho. 

Os valores de estabilidade e da fluência deverão satisfazer ao especificado.  

O número das determinações ou ensaios de controle da usinagem do concreto 

betuminoso por jornada de trabalho será definido em função do risco de rejeição de um 

serviço de boa qualidade a ser assumido pela CONTRATADA, conforme a Tabela1. 

O número mínimo de ensaios ou determinações por jornada de 8 horas de trabalho é 5. 

g) Controle de compressão 
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O controle do Grau de Compressão (GC) da mistura betuminosa deve ser feito, 

preferencialmente, pela medição da densidade aparente de corpos de prova extraídos 

da mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas.  

Deve ser realizada uma determinação a cada 1.000 m² de pista no mínimo, ou por 

jornada de 8 horas de trabalho, não sendo permitidas densidades inferiores a 97% da 

densidade do projeto.  

O controle de compressão pode também ser feito medindo as densidades aparentes 

dos corpos de prova extraídos da pista e comparando com as densidades aparentes de 

corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de 

prova deverão ser colhidas bem próximas ao local onde forem realizados os furos, e 

antes da sua compactação. A relação entre duas densidades não deverá ser inferior a 

1.  

O número de determinações das temperaturas de compressão do Grau de 

Compactação (GC) é definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa 

qualidade a ser assumido pela CONTRATADA, conforme Tabela 1. 

h) Controle de espessura 

A espessura deve ser medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, antes e depois 

do espalhamento e compressão da mistura. Admite-se a variação de  5% em relação 

às espessuras de projeto.  

i) Controle de alinhamentos 

As verificações do eixo e bordas devem ser feitas durante os trabalhos de locação e 

nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação, podendo, 

também, serem verificadas através da trena. 

Os desvios verificados não deverão exceder  5 cm. 

j) Controle de acabamento da superfície 

Durante a execução deverá ser feito em cada estaca da locação o controle de 

acabamento da superfície do revestimento, com o auxílio de 2 réguas, uma de 3,00 m e 

outra de 1,20 m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da pista, 

respectivamente. A variação da superfície, entre 2 pontos quaisquer de contato, não 

deve exceder a 5 mm, quando verificada com qualquer das réguas. 

O acabamento longitudinal da superfície deverá ser verificado por “aparelhos 

medidores de irregularidades tipo resposta”, devidamente calibrados (DNER-PRO 164 

e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso, o 

Quociente de Irregularidade - QI deverá apresentar valor inferior a 35 contagens/km. O 

equipamento deverá ser previamente calibrado. 

Aceitação 
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Deve ser feita a análise estatística dos resultados dos ensaios para controle da 

usinagem do concreto betuminoso, espalhamento e compressão na pista, conforme 

DNER-PRO 277. 

Para a quantidade, na usina, de ligante na mistura, graduação da mistura de agregado, 

temperatura na saída do misturador e da fluência no ensaio Marshall em que é 

especificada uma faixa de valores mínimos e máximos, deve ser verificada a condição 

conforme os procedimentos descritos no ANEXO A. 

Para os ensaios de estabilidade Marshall o e os valores de Grau de Compactação (GC) 

decorrentes de amostras retiradas na pista, onde são especificados um valor mínimo a 

ser atingido, deverão ser verificadas as condições conforme os procedimentos 

descritos no ANEXO A. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento. 

Medição 

O concreto asfáltico deve ser medido, para fins de acompanhamento dos serviços, em 

METRO CÚBICO de camada acabada, na pista, e, segundo a seção transversal de 

projeto. No cálculo do volume, deve ser considerada a espessura de projeto. 

5.2.5 - Guia pré-moldada (02.01.220.02.05) 

Descrição 

A principal característica da guia é a de constituir um obstáculo ou uma separação 

entre o tráfego de veículos na faixa de rolamento e o trânsito de pedestres nos 

passeios.  

A guia tem ainda por função delimitar a faixa de rolamento da via pública e os passeios 

laterais ou refúgios centrais, protegendo-os e mantendo-lhes os bordos alinhados. 

Além disso, constitui uma ótima referência para o tráfego de veículos, pois orientam os 

seus condutores indicando-lhes as linhas extremas de faixa onde ele é permitido; é 

assim, também, um elemento indispensável à segurança dos transeuntes, nos 

passeios e nos refúgios centrais.  

a) Altura da guia acima do nível das ruas  

A altura da guia acima da superfície de rolamento dos veículos deve ser tal que ofereça 

proteção suficiente aos pedestres, nos passeios ou abrigos centrais das ruas, sem 

constituir, entretanto, um inconveniente ao movimento dos veículos e ao seu 

estacionamento junto aos passeios. Normalmente, utiliza-se uma altura de 15 cm. 

b) Paramento de frente - face ou espelho 

Nas guias é sempre conveniente que o canto superior externo seja arredondado e, 

ainda que a face externa seja ligeiramente inclinada, a fim de não danificar os 
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pneumáticos dos automóveis ou os aros das rodas e seus acessórios. Esses detalhes 

facilitarão aos veículos colocarem-se, quando estacionados, bem junto dos passeios, 

deixando assim, largura suficiente na faixa de trânsito.  

c) Formatos e dimensões 

Será utilizada guia de concreto, com 30 cm de altura, assente sobre concreto, com 

comprimento de 1 m. Com o emprego do granito ou gnaisse como agregado, ter-se-á 

para peças de 1 m de comprimento o peso aproximado de 96 kg.  

Para curvas de pequeno raio, será preciso moldar as guias no próprio local, ou fazer, 

em cada caso, as necessárias formas para fabricação em canteiro. A não ser nos 

casos excepcionais, de curvas que devam ser moldadas no próprio local de 

assentamento, é de toda a conveniência que os meios-fios sejam pré-moldados em 

usina, para assegurar uma fabricação mais cuidadosa e perfeita.  

Bons resultados são obtidos com o emprego de formas metálicas.  

Diversos fabricantes produzem formas de aço dentro dos padrões normalmente 

adotados. Ainda, a guia será apoiada sobre lastro de 10 cm de espessura de concreto 

magro. 

Materiais 

a) Cimento 

Deve satisfazer às exigências, conforme normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, não sendo admissível o emprego de cimentos já comprometidos pela 

hidratação que, na maioria dos casos, é causada pelas condições inadequadas de 

armazenamento. Para a boa estocagem do cimento, é aconselhável adotar as 

precauções enumeradas no Boletim Informativo da Associação Brasileira de Cimento 

Portland, intitulado "Armazenamento de Cimento Ensacado". 

b) Agregados  

As características exigidas para os agregados devem obedecer a NBR 7211/05, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como agregados para o concreto 

destinado à confecção de meios-fios, usam-se a areia e o pedregulho ou pedra britada 

de diâmetros compreendidos entre 4,8 mm e 25 mm (britas nº 1 e 2).  

De um modo geral, os agregados devem ser constituídos de grãos resistentes, 

estáveis, densos, de preferência pouco absorventes, quimicamente inertes em relação 

ao cimento e não conter quantidades excessivas de pó ou impurezas como óleo e 

materiais orgânicos.  

c) Água 

A água deve ser limpa o bastante para ser potável. Somente ensaios de laboratório 

poderão julgar se uma água suspeita pode ser utilizada para o preparo do concreto. 

d) Concreto 
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O concreto, para a confecção das guias deve ser rico em cimento cujo consumo por 

metro cúbico de concreto não será menor que 300 kg, para não comprometer o 

aspecto e a durabilidade das peças, que estarão sujeitos à ação do tempo e ao choque 

dos veículos.  

Uma mistura cuidadosamente dosada, de acordo com os princípios expostos nas 

publicações da Associação Brasileira de Cimento Portland (intituladas "Como se 

prepara um bom concreto" e "Misturas experimentais para fixar o traço do concreto"), 

permitirá obter um concreto plástico e trabalhável, como é necessário no caso de 

adensamento manual, para conseguir um bom acabamento superficial. Quando, no 

adensamento, for adotado o processo vibratório, o concreto poderá ser menos plástico, 

com a redução da quantidade de água, mantendo o mesmo fator A/C, o que faculta 

obter concreto da mesma resistência, com menor consumo de cimento. 

e) Dosagem  

O concreto para a confecção das guias deverá ser dosado, como já foi assinalado, com 

um mínimo de 300 kg de cimento por metro cúbico (exposição severa), e fator 

água/cimento que permita obter, no fim de 28 dias, uma resistência à compressão 

nunca inferior a 30 MPa. 

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão nunca 

inferior a 10 MPa. 

Execução 

a) Preparo do concreto 

Quando misturado mecanicamente, o tempo da mistura deve ser, no mínimo, de um 

minuto depois de todos os materiais colocados no tambor da betoneira, sendo 

aconselhável obedecer à seguinte ordem na colocação: inicialmente, parte da água de 

amassamento, o agregado graúdo, depois o cimento, seguido do restante da água e, 

por último, a areia.  

Quando preparada manualmente, a mistura deverá ser realizada sobre um estrado ou 

superfície plana, impermeável e resistente, misturando-se de início, a seco, a areia e o 

cimento até obter-se uma coloração uniforme. A seguir, é adicionado e misturado o 

agregado graúdo e, finalmente, a água de amassamento. A mistura deverá continuar 

de modo enérgico, até que o concreto adquira homogeneidade.  

b) Formas 

As formas empregadas na fabricação das guias de concreto devem ser de madeira ou 

chapa de aço, suficientemente reforçadas, de modo a resistirem aos esforços 

provenientes do adensamento por vibração, quer em mesas vibrantes, quer com o 

emprego de vibradores de imersão.  

c) Lançamento e adensamento 
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Logo após a mistura, o concreto deverá ser lançado, preferencialmente em formas 

metálicas. Deverão ser bem untadas, internamente, com óleo, sabão ou graxa. No caso 

de formas de madeira, deverão ser caiadas a fim de facilitar a desmoldagem. Para 

enchimento, as formas são colocadas com a face ou espelho para baixo e o concreto, 

quando adensado manualmente, deverá ser compactado de modo a não deixar vazios. 

Quando usada a vibração, esta deverá cessar, tão logo apareça na superfície do 

concreto, uma tênue película de água.  

d) Cura e sazonamento 

As guias, após a desmoldagem, devem ser transportadas para local abrigado do sol e 

de correntes de ar, onde devem permanecer durante 7 dias, sujeitos a molhagens 

freqüentes. Terminado esse período de cura, poderão ser transportados para outros 

locais ao ar livre, para secagem e endurecimento.  

Não é aconselhável a utilização antes de decorrido o prazo de 28 dias contados da 

moldagem das peças, a menos que apresentem, antes disso, a resistência mínima 

exigida, comprovada por ensaios de laboratório, o que é possível obter, se for usados 

processos rigorosos de cura artificial ou cimento de alta resistência inicial.  

e) Controle e fabricação 

O concreto utilizado na fabricação das guias deve ser controlado na própria fábrica, 

desde os materiais que o compõem, até o acabamento e a resistência que servirá de 

base ao recebimento.  

f) Recebimento 

O recebimento deve ser efetivado através de amostragem, colhendo-se, ao acaso, uma 

peça para cada 100 (cem), que será submetida a exame e ensaios.  

Quando os ensaios demonstrarem uniformidade, através de vários lotes, a critério da 

fiscalização, a amostragem poderá ser reduzida para uma peça em cada lote de 500.  

Os ensaios, para fins de aceitação ou rejeição, podem ser classificados em três tipos 

principais: dimensões, acabamento e resistência. 

Quanto às dimensões, as tolerâncias são: 

Tabela 23 – Tolerância de dimensões 

Referência 
Medida em cm 

Nominal Erro Tolerado 

Comprimento 100 ± 2 

Altura 30 ± 1 

Base 15 ± 0,5 

Topo 13 ± 0,5 
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No caso de guias curvas, a seção transversal deverá ser mantida uniforme e o raio de 

curvatura de acordo com o projeto da obra com as mesmas tolerâncias especificadas 

para os meios-fios retos.  

O paramento inclinado (espelho) deve ser feito nos 15 cm superiores da guia, isto é, 

em sua face aparente.  

A concordância entre o topo e a face inclinada deverá ser feita por meio de curva 

circular de 3 cm de raio.  

Quanto ao acabamento: 

 A principal exigência se refere à textura da superfície aparente, topo e espelho, 
que será lisa, isenta de fendilhamentos, fissuras e bolhas.  

 As arestas devem ser vivas e o topo, plano, de forma que uma régua apoiada 
em toda a extensão dos meios-fios, não apresente flechas superiores a 3 mm.  

Quanto à resistência: 

 Será verificada, optativamente, por processo não destrutivo (Esclerometria), nas 
peças componentes da amostragem ou por ensaios destrutivos, pela moldagem 
de corpos de prova, durante a fabricação, segundo os métodos MB-2 e MB-3 da 
ABNT, cuidando-se, neste caso, da identificação de cada partida fabricada, 
referida ao controle tecnológico.  

 A avaliação da qualidade do concreto deve ser feita estatisticamente. A 
resistência mínima de aceitação deve ser limitada a 30 MPa.  

Assentamento-base: 

 Para assentamento da guia, é necessário, normalmente, abrir a cava de 
fundação com a largura da ordem de 40 cm e profundidade compatíveis com a 
cota do tipo da guia. 

 O preparo do terreno sobre o qual a guia assentará é de máxima importância, 
para êxito do serviço e sua durabilidade. 

 A base deve ser de concreto magro de modo a constituir uma superfície firme, 
de resistência uniforme. 

 A estabilidade, no sentido vertical, é mantida pela colocação de uma porção de 
concreto na parte interna de cada junta, (por exemplo, traço 1:3:5, de cimento, 
areia e pedra britada), com volume aproximado de 5 litros por junta. 

Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas à execução das guias pré-moldados de 

concreto de cimento Portland, devem-se levar em conta as recomendações do item 

2.7.6, no que for pertinente. 

Controle 

O controle de execução de um trecho de guia é feito, normalmente, com a passagem 

de uma régua de 3 m sobre o topo das guias, apoiada metade sobre as guias 

colocadas e metade avançando sobre as guias em assentamento. A cada 10 ou 15 

guias, deve-se verificar o nivelamento do conjunto, esticando-se uma linha sobre as 
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guias assentadas, não devendo ocorrer diferenças de nível superiores a 3 mm, em 

qualquer ponto.  

a) Controle do Material 

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de 

corpos-de-prova à compressão simples, aos 7 dias, com base no que dispõe a norma 

NBR-5739/94 da ABNT. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a NBR-7223/92 ou 

NBR-9606/92 da ABNT, sempre que houver alteração no teor de umidade dos 

agregados, na execução da primeira amassada do dia após o reinício dos trabalhos, 

desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas horas e cada vez que forem 

moldados corpos-de-prova. 

b) Controle Tecnológico 

Deverá ser previamente estabelecido o plano de retirada dos corpos-de-prova do 

concreto, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às 

especificações referidas. 

No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resistência à 

compressão, 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 a seguir: 

Tabela 24 - Amostragem Variável 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

K 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92 

 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras; k = coeficiente multiplicador;  = risco da CONTRATADA. 

 

O número mínimo de ensaios ou determinações por jornada de 8 horas de trabalho é 5. 

c) Controle Geométrico 

A guia será aceita quando: 

− As dimensões das seções transversais avaliadas não diferirem das indicadas no 
projeto de mais de 1%, em pontos isolados; 

− Todas as medidas de espessuras efetuadas situarem no intervalo de ± 10% em 
relação à espessura de projeto. 

Aceitação e rejeição 

Os resultados de todos os ensaios deverão atender às especificações, de acordo com 

o item 2.8.2 e as especificações de materiais aplicáveis. 

Será controlado o valor mínimo de resistência à compressão, com valores de k obtidos 

na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 
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Os valores mínimos admitidos para a taxa de aplicação “T” serão analisados 

estatisticamente e aceitos nas condições seguintes: 

Se, 

Xmed - kS < Valor mínimo admitido  Rejeita-se o serviço; 

Xmed - kS  Valor mínimo admitido  Aceita-se o serviço. 
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Sendo: 

X - valores individuais; 

Xmed - média da amostra; 

S - desvio padrão da amostra; 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações; 

n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.  

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento.  

Medição 

A medição será feita para fins de acompanhamento dos serviços. 

O pagamento será feito por preço global do serviço. 

As guias pré-moldadas de concreto cimento serão medidas por METRO LINEAR 

colocado. 

5.2.6 - Sarjetas de concreto para meio-fio (02.01.220.02.06) 

Descrição 

A sarjeta é um canal triangular longitudinal destinado a coletar e conduzir as águas 

superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, 

boca de lobo, galeria etc. 

As sarjetas são assentadas sobre um lastro de concreto de acordo com especificações 

de projeto. 

Materiais 
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O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118, NBR 12654 e NBR 

12655. O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes 

resistências características: 

− Sarjetas moldadas no local: fck 30 MPa; 

− Lastro de concreto: fck 15 MPa. 

Execução 

Para o assentamento das sarjetas, o terreno de fundação deve estar com sua 

superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 

apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar 

solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, 

também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em 

torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 

Após a compactação, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundação para o 

lançamento do lastro. 

Sobre o terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de 

concreto das sarjetas, de acordo com as dimensões especificadas no projeto. O lastro 

deve ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vazios. 

Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-

se concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento nas formas, 

sem deixar buracos ou ninhos. 

As sarjetas devem ser moldados in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m. 

Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. 

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. 

Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento 

betuminoso. 

Preservação Ambiental 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à 

segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção 

do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução sarjetas: 

a) Deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 
normas pertinentes aos serviços; 

b) O material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela 
fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser 
conduzidos aos cursos d’água; 
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c) É proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na 
drenagem superficial e em corpos d’água. A lavagem ó deve ser executada em 
locais predefinidos e aprovados pela fiscalização; 

d) É obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 
funcionários. 

Controle 

a) Controle do Material 

O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos: 

− Determinar a resistência à compressão do concreto utilizado nas sarjetas em 
corpos de prova cilíndricos, de acordo com a NBR 5739; 

− Verificação da forma, presença de materiais de desintegração e condições das 
arestas; 

b) Controle Geométrico 

O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos: 

− Nivelamento do fundo da vala para execução das sarjetas de 5 m em 5 m; 

− Nivelamento das sarjetas de 5 m em 5 m; 

− Medidas da largura das sarjetas de 5 m e 5 m; 

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente. 

Aceitação e rejeição 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as 

exigências estabelecidas nesta especificação. 

a) Materiais 

O concreto utilizado nas sarjetas é aceito desde que possuam resistência a 

compressão característica maior ou igual a 30 MPa. 

b) Geometria e Acabamento 

Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam 

atendidas: 

a) A variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de ± 2 cm; em relação 
a de projeto; 

b) A variação admitida da largura do fundo das valas é de ± 0,5 cm, em relação a 
de projeto; 

c) A tolerância para alinhamento é de ± 0,5 cm em qualquer ponto. 

d) Quanto à espessura e cotas do revestimento em concreto, 

e) Na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório. 

Medição 

A sarjeta e lastro são medidos em metros cúbicos (m³) de concreto aplicado. 
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Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços 

unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, 

carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e 

equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados. 

5.3 - DRENAGEM (02.01.220.03) 

A presente Especificação Técnica tem como objetivo estabelecer os procedimentos a 

serem adotados na execução dos projetos de drenagem do Canteiro de Obras do TPS 

do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza – CE, incluindo o fornecimento 

de materiais, execução, controle de qualidade e medição. 

Os serviços deverão ser realizados obedecendo estritamente e integralmente os 

projetos fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos 

e conceitos de engenharia considerados, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou 

econômicos. 

Entende-se como projeto: desenhos, especificações técnicas, planilhas de serviços, 

memoriais descritivos, memórias de cálculo e outros documentos afins, que indiquem 

como os serviços e obras devam ser executados. 

As normas, especificações e métodos aprovados da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT - e do antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER 

- atual Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT, relacionados 

direta ou indiretamente, com os serviços, fazem parte da presente especificação, desde 

que não colidam com a mesma. 

Para todos os efeitos, subentende-se que a CONTRATADA está suficientemente 

familiarizada com os métodos e normas de execução envolvida. 

Assim sendo, as citações e recomendações aqui contidas, apenas orientam e 

complementam as informações existentes no projeto. 

5.3.1 - Boca de lobo (02.01.220.03.01) 

Esta especificação define os critérios que orientam a execução, aceitação e medição 

das bocas-de-lobo, dispositivos de drenagem em alvenaria armada. 

Materiais 

a) Bloco Estrutural 

− Deve atender a NBR 6136/94 e NBR 10837/89; 

− Possuir resistência mínima: 4,5 MPa. 

b) Argamassa  

− fck entre 10 e 14 MPa e slump 20 ± 1 cm; 

c) Grelha de Ferro Fundido 
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As grelhas deverão apresentar dimensões especificadas em projeto, fabricadas de 

ferro fundido e com resistência mínima de 300 kN. A área das aberturas da grelha para 

entrada d’água, deverá ser no mínimo, 50 % da área total da grelha. 

d) Graute fck 15 MPa 

Trata-se de concreto com agregado miúdo destinado ao nucleamento, preenchimento 

dos vazios em locais específicos, com finalidade de enrijecimento local. Os locais são 

indicados no projeto estrutural; 

− fck no mínimo 15 MPa e slump 20 ± 1 cm; 

− Composição: areia, pedrisco, cal e cimento, o traço deve ser testado. 

A critério da FISCALIZAÇÃO podem ser utilizados aditivos com finalidade de expansão, 

para evitar que a retração de secagem comprometa o caráter monolítico da célula 

nucleada. 

e) Armadura 

− CA-50 ou CA-60; 

− Barras na vertical: bitola mínima Ф12,5 mm; 

− Barras na horizontal: bitola mínima Ф10,0 mm. 

Execução 

A escavação deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno, e 

deve ser executada de acordo com os elementos técnicos, fornecidos à 

CONTRATADA, pelo projeto: 

− na escavação serão utilizados serviços manuais para fins de regularização das 
cavas; 

− a escavação deve ser executada de acordo com a previsão da utilização 
adequada ou da rejeição dos materiais extraídos. 

Deverão ser aproveitados na construção dos reaterros, os materiais das escavações, 

desde que sejam compatíveis com as especificações constantes do projeto: 

− Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 
escavados para a confecção de reaterros, deve ser procedido o depósito dos 
referidos materiais, para sua oportuna utilização; 

− O material excedente, que não se destinar ao fim indicado no parágrafo anterior 
deve ser removido para local de bota-fora, aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

− No caso de presença de solo de expansão superior a 2%, de baixa capacidade 
de suporte ou de solos orgânicos, o rebaixamento deverá ser da ordem de 1,0 m 
e, em seguida, proceder-se-á à execução de novas camadas, as quais serão 
objeto de definição no projeto.  

a) Paredes 

− Os ferros de amarração horizontal devem ser posicionados, no mínimo, a cada 6 
fiadas de blocos; 
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− A fiada de respaldo, ou seja, última, tem armação horizontal obrigatória; 

− Blocos de interface com aberturas são nucleados e armados; 

− Ferros de amarração vertical devem ser espaçados a cada dois blocos, com 
núcleo preenchido mantendo prumo; 

− União ortogonal de paredes deve ser amarrada com disposição de ferragem em 
“L”, sem emendas a cada 3 fiadas de bloco; 

− Os blocos da interface de uma união ortogonal de paredes devem ser nucleados 
e armados. 

b) Fechamento 

As bocas-de-lobo receberão tampa em concreto estrutural, conforme especificado em 

projeto. 

Controle 

a) Controle Geométrico 

O acabamento da escavação deve ser executado mecanicamente, de forma a 

alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitido as seguintes 

tolerâncias: 

− Variação de altura máxima de ± 0,05 m para o eixo, bordas e alinhamentos 
paralelos; 

− Variação máxima da dimensão horizontal, em qualquer direção e sentido, de 
0,20 m, não se admitindo variação para menos. 

b) Controle do Material 

A cada 1000 blocos fornecidos deve ser formado um lote de 12 exemplares, para 

serem submetidos ao ensaio de resistência de compressão simples conforme a NBR 

12118/06. 

O aço utilizado na armação deve ser amostrado e ensaiado conforme estabelecido na 

NBR 7480/07. 

Determinar à resistência a compressão simples do concreto de enchimento, conforme a 

NBR 5739/94, a cada 5 m³. 

c) Controle da Execução 

Durante a execução verificar: 

− Se os elementos executados estão em conformidade geométrica com o indicado 
em projeto; 

− Se as armaduras estão posicionadas como indicado em projeto e de acordo com 
as características mínimas descritas; 

− Se os elementos executados estão perfeitamente nivelados, alinhados e o 
prumo vertical está garantido. 

d) Teste destrutivo de Corpos Prismáticos 
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Simulação do elemento portante mediante ensaio de corpo-teste prismático, moldado 

conforme a parede, nucleado, mas sem armação, medindo 40 cm (comprimento) x 

40 cm (altura) x espessura do bloco (conformidade com Uniform Building Code, UBC). 

e) Aceitação 

Os serviços serão aceitos desde que sejam atendidas as exigências estabelecidas 

nesta especificação. 

f) Material 

Os materiais utilizados devem atender ao descrito no item "b". 

Os resultados individuais de resistência a compressão simples deverão ser maior ou 

igual à fixada no projeto; não são admitidas valores de resistência inferiores a 4,5 MPa 

para os blocos estruturais. 

A resistência característica do concreto de enchimento é aceita desde que igual ou 

maior a especificada em projeto. 

g) Execução 

A execução da alvenaria armada é aceita desde que as verificações do item Controle 

do Material sejam satisfatórias. 

Esgotamento de Valas 

Nos locais escavados, onde o nível do lençol freático dificultar a trabalhabilidade e 

execução dos serviços necessários à implantação da rede será executado 

esgotamento de valas através de bombeamento eletro-mecânico, utilizando bombas 

submersas. 

Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à 

perfeita execução da obra dever-se-á ter o cuidado de manter o fundo da vala ou cava, 

permanentemente drenado, impedindo-se que a água se acumule no interior da 

mesma. O bombeamento deverá prolongar-se até que seja reaterrada a vala e/ou se 

conclua a obra. 

Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas à execução de escavação de valas deverão ser 

observados cuidados visando a preservação do meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los aos 
corpos dos aterros, serão constituídos bota-foras, devidamente compactados. 

− A CONTRATADA se responsabilizará pela definição do local de bota-fora e 
respectivo licenciamento ambiental. 

− Na ocorrência de taludes dos bota-foras, estes deverão ter inclinação suficiente 
para evitar escorregamentos. 

− Os bota-foras deverão ser executados de forma a evitar que o escoamento das 
águas pluviais possa carrear o material depositado, causando assoreamentos. 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   105/192   

 

− Deverá ser implantado revestimento vegetal nos bota-foras, inclusive os de 
3ª categoria, após a conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local. 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, 
deverá ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde houver alguma 
área com relevante interesse paisagístico ou ecológico. 

− As áreas de bota-fora deverão ser devidamente licenciadas; 

− Os materiais deverão somente ser encaminhados para depósito em área de 
bota-fora, quando acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. 

− As áreas de corte, após a escavação, deverão ser reconformadas com 
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao 
relevo natural, operação que é realizada antes do espalhamento do solo 
orgânico. 

− As áreas de corte deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o 
acúmulo de águas, bem como os efeitos da erosão. 

Os procedimentos de controle ambiental para a alvenaria armada referem-se à 

proteção de corpos d’água, da vegetação lindeira e à segurança viária. A seguir são 

apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem 

observados no decorrer da execução da alvenaria armada: 

− Deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 
normas pertinentes aos serviços. 

− Deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para 
evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

− O material descartado deve ser removido para locais apropriados, definido pela 
FISCALIZAÇÃO, de forma a preservar as condições ambientais, e não ser 
conduzido a cursos d’água. 

− É obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 
funcionários. 

Designações e Unidades 

Boca de Lobo Simples – BLS ........................................................................................... (un) 

5.3.2 - Poço de visita (02.01.220.03.02) 

Esta especificação fixa as condições gerais para execução dos poços de visita da rede 

de drenagem superficial. 

Materiais 

a) Formas  

As formas poderão ser de madeira ou metálicas, sem deformações, defeitos, 

irregularidades ou pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou 

acabamento das peças de concreto a que sirvam de molde. 
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As formas planas utilizadas para a execução das galerias serão em compensado 

plastificado e as demais formas, inclusive as curvas, deverão receber a indicação e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

b) Armadura 

A qualidade do aço a empregar será a especificada no projeto e deverá atender às 

prescrições das NBR 7480/07, da ABNT. 

c) Concreto 

O concreto deverá ser dosado racionalmente, devendo satisfazer às prescrições da 

ABNT, atendendo às resistências à compressão aos 28 dias (fck) indicadas nas plantas 

de detalhes do projeto. 

d) Bloco Estrutural 

Deve atender a NBR 6136/94 e NBR 10837/89; 

Possuir resistência mínima: 4,5 MPa. 

e) Argamassa 

fck entre 10 e 14 MPa e slump 20 ± 1 cm. 

f) Graute fck 15 MPa  

Trata-se de concreto com agregado miúdo destinado ao nucleamento, preenchimento 

dos vazios em locais específicos, com finalidade de enrijecimento local. Os locais são 

indicados no projeto estrutural; 

fck no mínimo 15 MPa e slump 20 ± 1 cm; 

Composição: areia, pedrisco, cal e cimento, o traço deve ser testado. 

A critério da FISCALIZAÇÃO podem ser utilizados aditivos com finalidade de expansão, 

para evitar que a retração de secagem comprometa o caráter monolítico da célula 

nucleada. 

Equipamentos 

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do 

tipo e dimensões do serviço a executar. Assim, a CONTRATADA apresentará a relação 

detalhada do equipamento a ser empregado em cada obra ou em um conjunto de 

obras. 

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: 

− Caminhão basculante; 

− Caminhão de carroceria fixa; 

− Betoneira ou caminhão betoneira; 

− Moto niveladora; 

− Pá-carregadeira; 
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− Rolo compactador metálico; 

− Retro escavadeira ou valetadeira. 

Execução 

Após a locação destes dispositivos, far-se-á a escavação necessária à implantação dos 

poços de visita, tendo por base as cotas e dimensões de cada poço, indicadas no 

projeto. 

a) Escavação 

A escavação deve ser executada mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, que possibilitem a execução dos serviços de acordo com as condições 

especificadas e a produtividade requerida.  

Deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno e executada de 

acordo com os elementos técnicos, fornecidos à CONTRATADA, pelo projeto. 

Na escavação serão utilizados serviços manuais para fins de regularização das valas, 

que deverão obedecer às cotas do projeto. 

Na execução da escavação deve ser prevista a utilização adequada ou a rejeição dos 

materiais extraídos. 

Deverão ser aproveitados na construção dos reaterros, os materiais das escavações, 

desde que sejam compatíveis com as especificações constantes do projeto: 

− Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 
escavados para a confecção de reaterros, deve ser procedido o depósito dos 
referidos materiais, para sua oportuna utilização; 

− O material excedente, que não se destinar ao fim indicado no parágrafo anterior 
deve ser removido para local de bota-fora, aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

− No caso de presença de solo de expansão superior a 2%, de baixa capacidade 
de suporte ou de solos orgânicos, o rebaixamento deverá ser da ordem de 1,0 m 
e, em seguida, proceder-se-á à execução de novas camadas, as quais serão 
objeto de definição no projeto.  

Nos locais escavados, onde o nível do lençol freático dificultar a trabalhabilidade e 

execução dos serviços necessários à implantação da rede será executado 

esgotamento de valas através de bombeamento eletro-mecânico, utilizando bombas 

submersas. 

Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à 

perfeita execução da obra, dever-se-á ter o cuidado de manter o fundo da vala ou cava, 

permanentemente drenado, impedindo-se que a água se acumule no interior da 

mesma. O bombeamento deverá prolongar-se até que seja reaterrada a vala e/ou se 

conclua a obra. 

b) Fornecimento e Aplicação de Concreto fck 10MPa 
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Os dispositivos terão fundação (lastro) em concreto magro fck > 10 MPa, assente sobre 

o terreno previamente compactado, conforme indicado nas plantas de detalhes do 

projeto. 

c) Formas 

Deverão atender ao prescrito na especificação DNER-ES-333/97. As formas só 

poderão ser retiradas quando, a critério da FISCALIZAÇÃO, já se achar o concreto 

suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele atuam. Todavia, tais 

prazos não deverão ser inferiores a 3 dias. Este prazo poderá ser reduzido, conforme 

preconiza a NBR 6118/07 (NB-1) da ABNT, ou quando, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

forem adotados concretos com cimento de alta resistência inicial ou com aditivos 

aceleradores de endurecimento. 

d) Paredes 

− Os ferros de amarração horizontal devem ser posicionados, no mínimo, a cada 6 
fiadas de blocos; 

− A fiada de respaldo, ou seja, última, tem armação horizontal obrigatória; 

− Blocos de interface com aberturas são nucleados e armados; 

− Ferros de amarração vertical devem ser espaçados a cada dois blocos, com 
núcleo preenchido mantendo prumo; 

− União ortogonal de paredes deve ser amarrada com disposição de ferragem em 
“L”, sem emendas a cada 3 fiadas de bloco; 

− Os blocos da interface de uma união ortogonal de paredes devem ser nucleados 
e armados. 

e) Concreto 

O concreto empregado em estruturas de concreto armado deverá atender ao prescrito 

nas normas NBR 6118/07 e NBR 12654/92 da ABNT. 

Onde houver grande densidade de barras de aço da armadura, deve ser preparado um 

concreto cujo diâmetro máximo de agregado graúdo seja inferior ao espaçamento das 

barras, atendendo à resistência estabelecida no projeto.  

Em peças delgadas, onde não haja possibilidade de introdução de vibrador de agulha, 

deverá ser usado vibrador de placa.  

As imperfeições de concretagem só poderão ser corrigidas após a vistoria da 

FISCALIZAÇÃO, que deverá recomendar, para cada caso, uma solução adequada a 

adotar.  

Após a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face do 

concreto, tais como vergalhões de travamento e pregos, serão cortados a uma 

distância de pelo menos 5 milímetros da face do concreto e tomados os orifícios com 

argamassa forte de cimento e areia.  

f) Acabamentos 
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Todas as superfícies do concreto deverão ter um acabamento comum, isto é, serão 

argamassadas todas as imperfeições do concreto verificadas após a retirada das 

formas. As superfícies deverão apresentar-se lisas e uniformes, sem "nichos" ou 

saliências.  

Um acabamento especial poderá ser dado às estruturas de concreto armado. Para isto 

é necessário que haja detalhes suficientes no projeto.  

O concreto deverá apresentar juntas de retração nos pontos indicados pelo projeto. 

Compactação Manual com Reaterro do Solo Local 

Os materiais para aterro devem provir da própria escavação ou de empréstimos. A 

substituição desses materiais por outros de qualidade nunca inferior, quer por 

necessidade de serviço, quer por interesse da CONTRATADA, somente deve ser 

processada após prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Os solos para os reaterros devem ser isentos de matérias orgânicas, micácea e 

diatomácea. Turfas e argilas orgânicas não devem ser utilizadas em reaterros.  

Na execução do corpo dos reaterros não deve ser permitido o emprego de solos de 

baixa capacidade de suporte e de expansão superior a 2%.  

Em regiões em que forem escassos materiais mais adequados, poderá ser admitido, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de materiais rochosos. 

A execução dos reaterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados, atendidos as condições locais e a produtividade exigida. 

Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas à execução dos poços de visita deverão ser 

observados cuidados visando a preservação do meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de escavação ou sobras, deverá ser 
removido das proximidades dos dispositivos, de modo a não provocar o seu 
entupimento, sendo conduzido para bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

− Nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de 
proteção de forma a evitar a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos 
d’água; 

− Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 
implantação da obra deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, a fim 
de proporcionar a manutenção das condições locais e incorporá-los à paisagem 
local; 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço desnecessários deverá ser 
evitado, tanto quanto possível, para não causar desfiguração, principalmente 
onde houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

− 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. 
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− As áreas de bota-fora deverão ser devidamente licenciadas; 

− Os materiais deverão somente ser encaminhados para depósito em área de 
bota-fora, quando acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. 

Controle 

Os dispositivos serão controlados, no que diz respeito às cotas, alinhamentos, 

dimensões e locação, topograficamente, antes e após a conclusão dos serviços, com 

base nos elementos previstos no projeto e, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar 

necessário solicitará ensaios dos materiais empregados.  

a) Controle do Material 

A cada 1000 blocos fornecidos deve ser formado um lote de 12 exemplares, para 

serem submetidos ao ensaio de resistência de compressão simples conforme a NBR 

12118/06. 

O aço utilizado na armação deve ser amostrado e ensaiado conforme estabelecido na 

NBR 7480/07. 

Determinar à resistência a compressão simples do concreto de enchimento, conforme a 

NBR 5739/94, a cada 5 m³. 

b) Controle Tecnológico 

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado de acordo com as 

normas NBR 12654/92, NBR 12655/06 e DNER-ES 330/97. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou a 

NBR NM 68/98, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na 

execução da primeira amassada do dia, após o reinício dos trabalhos desde que tenha 

ocorrido interrupção por mais de duas horas, cada vez que forem moldados corpos-de-

prova e na troca de operadores. 

c) Controle da Execução 

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de 

concreto, das amostras de aço, cimento, agregados e demais materiais, de forma a 

satisfazer às especificações respectivas. 

d) Controle Geométrico 

O acabamento da escavação deve ser executado mecanicamente, de forma a 

alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitido as seguintes 

tolerâncias: 

− Variação de altura máxima de ± 0,05 m para o eixo, bordas e alinhamentos 
paralelos; 

− Variação máxima da dimensão horizontal, em qualquer direção e sentido, de 
0,20 m, não se admitindo variação para menos. 

No que diz respeito ao lançamento de concreto, o controle será visual. 
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O controle geométrico da execução dos poços de visita será feito por meio 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 devem diferir das indicadas no 

projeto de mais de 1%, em pontos isolados. 

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de ± 10% em 

relação à espessura de projeto. 

e) Controle do Acabamento 

Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, 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 do 

dispositivo. 

Da mesma forma será feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos 

dispositivos e acabamento das obras. 

Aceitação 

O serviço será considerado como aceito desde que as dimensões internas do 

dispositivo atendam as indicadas no projeto, com tolerâncias de 10% em pontos 

isolados. 

Será controlado o valor característico da resistência à compressão do concreto aos 28 

dias, adotando-se as seguintes condições: 

 fck,est < fck – não-conformidade; 

 fck,est ≥ fck – conformidade. 

Onde: 

fck,est = valor estimado da resistência característica do concreto à compressão. 

fck = valor da resistência característica do concreto à compressão.  

Medição 

A medição será feita para fins de acompanhamento dos serviços. 

O critério adotado para a medição dos poços de visita moldados “in loco” é função da 

unidade (un.) executada desse dispositivo de drenagem, acompanhando-se as 

dimensões executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra 

e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à execução. 

Designação e Unidade 

Poço de Visita em alvenaria  (PVA) ............................................................................  ..... (un) 
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5.3.3 - Bueiros tubulares de concreto (02.01.220.03.03) 

Este item aplica-se aos bueiros tubulares de concreto armado que são obras de arte 

destinadas a conduzir os cursos d’água, sob a plataforma e terrenos adjacentes. 

Os bueiros, como parte integrante do Projeto de Drenagem, foram estudados de forma 

a não só resistir à ação das cargas que sobre eles atuem, mas também a aterros e 

eventual pressão da água, como permitir um perfeito escoamento das águas que 

conduzirá. 

Os bueiros poderão ser assentados em berço de concreto, conforme detalhado no 

projeto de drenagem. 

Materiais 

O material de escavação para o sistema de drenagem é formado por solos. Os solos 

compreendem os materiais terrosos, em geral, e as alterações de rocha que ocorrem 

em depósitos sedimentares, podendo conter pedras e matacões, e cujo desmonte se 

faz com equipamentos adequados sem o emprego de explosivos.  

a) Tubos de Concreto 

Os tubos de concreto armado deverão ser do tipo, classe e dimensões indicadas no 

projeto; serão de encaixe, tipo ponta e bolsa e deverão obedecer as exigências e 

prescrições da norma NBR 8890/07 da ABNT. 

O rejuntamento a ser empregado será argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e 

deverá atingir toda a circunferência da tubulação a fim de garantir sua estanqueidade. 

O concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado de acordo com as 

normas NBR 6118/07 e NBR 12654/92 e dosado experimentalmente para a resistência 

à compressão (fck mínimo), aos 28 dias, de 15 MPa. 

Os bueiros serão executados sobre berços de concreto, de acordo com as dimensões 

indicadas em projeto, devendo o concreto ser dosado para uma resistência à 

compressão maior ou igual a 15 MPa. 

b) Concreto 

O concreto deverá ser dosado racionalmente, devendo satisfazer às prescrições da 

ABNT, atendendo às resistências à compressão aos 28 dias (fck). 

c) Formas 

As formas poderão ser de madeira ou metálicas, sem deformações, defeitos, 

irregularidades ou pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou 

acabamento das peças de concreto a que sirvam de molde. 

As formas planas utilizadas para a execução das galerias serão em compensado 

plastificado e as demais formas, inclusive as curvas, deverão receber a indicação e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   113/192   

 

d) Armadura 

A qualidade do aço a empregar será a especificada no projeto e deverá atender às 

prescrições das NBR 7480/07, da ABNT 

Equipamentos 

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do 

tipo e dimensões do serviço a executar. Assim, a CONTRATADA apresentará a relação 

detalhada do equipamento a ser empregado em cada obra ou em um conjunto de 

obras. 

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: 

− Caminhão basculante; 

− Caminhão de carroceria fixa; 

− Betoneira ou caminhão betoneira; 

− Moto niveladora; 

− Pá-carregadeira; 

− Rolo compactador metálico; 

− Retro escavadeira ou valetadeira. 

Execução 

O reaterro do bueiro deverá ser executado cuidadosamente, conforme segue: 

a) Reaterro Parcial 

Deverão ser testadas todas as tubulações enterradas antes de se iniciar o reaterro, de 

forma a permitir facilmente a correção de eventuais vazamentos nas juntas, ou 

qualquer dano porventura existente.  

Deverá haver cuidado especial com cada camada de reaterro colocado, tomando-se 

precaução e certificando-se que o material depositado ocupe sempre a parte inferior, 

podendo para isso utilizar a movimentação de pá ou o aterro hidráulico, saturando o 

material com água.  

b) Reaterro Total 

O reaterro total deverá ser feito após a execução da correção de possíveis danificações 

porventura existentes.  

A execução do reaterro deverá, sempre que possível, utilizar material próprio de 

escavação, evitando, porém, pedras com dimensões superiores a 5 cm. As camadas 

deverão ser de 20 cm, adensadas até que se obtenha a compactação e densidades 

próximas à do terreno natural adjacente. Nas áreas sob pavimentação, o material 

deverá ser compactado a 100% PM. 
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O assentamento dos tubos de concreto armado deve ser executado com o máximo 

cuidado, sobre berços de concreto com fck > 15 MPa, para os bueiros simples e 

duplos. 

Controle 

O acabamento da escavação deve ser executado mecanicamente, de forma a 

alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitido as seguintes 

tolerâncias: 

− Variação de altura máxima de ± 0,05 m para o eixo, bordas e alinhamentos 
paralelos; 

− Variação máxima da dimensão horizontal, em qualquer direção e sentido, de 
0,20 m, não se admitindo variação para menos. 

O controle para as tubulações de concreto será realizado através da elaboração de 

ensaios dos materiais empregados, testes, diâmetro dos tubos, compactação do 

reaterro e verificação topográfica de cotas, alinhamentos, dimensões e locação. 

a) Controle dos Materiais 

Os tubos de concreto armado serão controlados através dos ensaios preconizados na 

ABNT NBR 8890/07. 

Cada lote para amostragem será formado por grupo de 100 a 200 unidades de tubos 

não rejeitados na inspeção. 

Serão retirados quatro tubos de cada lote para serem ensaiados, sendo dois tubos 

submetidos a ensaio de permeabilidade, dois tubos ensaiados à compressão diametral 

e submetidos ao ensaio de absorção. 

Sempre que houver alteração no teor de umidade dos agregados deverá ser feito o 

ensaio de consistência do concreto de acordo com a NBR 7223, quando da execução 

da primeira emassada do dia, ao reinício dos trabalhos após interrupção de mais de 

duas horas e cada vez que forem moldados corpos de prova. 

b) Controle da Execução 

Para ensaios de resistência à compressão, ou à flexão, deverá ser feita uma 

amostragem mínima do concreto, dividindo-se o trabalho em lotes, de acordo com a 

norma da ABNT NBR-12655/92. 

O concreto empregado será controlado tecnologicamente através do rompimento de 

corpos-de-prova à compressão simples, aos 7 dias, de acordo com as normas DNER-

ES 330/97 e ABNT NBR-6118/03. 

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 seguinte: 
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Tabela 1 – Tabela de Amostragem Variável 

   n    5    6     7    8    9    10    12    13    14    15    16    17    19   21 

   k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

    0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

   n  =  nº de amostras; k  =  coeficiente  multiplicador;    =  risco  da  CONTRATADA. 

c) Controle Geométrico e Verificação Final da Qualidade 

O controle geométrico da execução será verificado através de levantamentos 

topográficos, auxiliado por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. 

O acompanhamento da execução, bem como das camadas de embasamento dos 

dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas será feito através das 

Notas de Serviço, onde serão estabelecidos os elementos geométricos característicos.  

O controle final da qualidade dos dispositivos será feito de forma visual, avaliando-se 

as características de acabamento das obras executadas. Caso seja conveniente, a 

FISCALIZAÇÃO deverá solicitar, a seu critério, outros processos de controle a fim de 

garantir que não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. 

d) Controle tecnológico para serviços de reaterro (em áreas sob pavimento) 

− Um ensaio de compactação (NBR 7182/86 ou DNER ME 129/94), com a energia 
Modificada, para determinação da massa específica aparente seca máxima, 
para cada 500 m³ de um mesmo material do corpo do reaterro; 

− Um ensaio para determinação da massa específica aparente seca, in situ, após 
compactação, pelo método DNER-ME 092/94 e DNER-ME 129/94, para cada 
500 m³ de material compactado do reaterro, nos locais onde forem coletadas 
amostras para os ensaios referidos na alínea “a”. 

e) Controle da Execução 

O número de ensaios de massa específica aparente “in situ”, para o controle da 

execução, será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade 

a ser assumido pela CONTRATADA, conforme tabela a seguir: 

Tabela 2 – Tabela de Amostragem Variável 

   n    5    6     7    8    9    10    12    13    14    15    16    17    19   21 

   k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

    0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

   n  =  nº de amostras; k  =  coeficiente  multiplicador;    =  risco  da  CONTRATADA. 

As determinações do grau de compactação (GC) serão realizadas utilizando-se os 

valores da massa específica aparente seca, de laboratório, e da massa específica 

aparente “in situ”, obtida no campo.  

Deverão ser obedecidos os seguintes limites: 
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− Corpo do Reaterro - GC > 95%; 

− Camadas Finais - GC > 100%. 

f) Controle Geométrico 

O acabamento do reaterro será procedido, de forma a alcançar-se a conformação da 

seção transversal do projeto, através da verificação topográfica de cotas e 

alinhamentos.  

Aceitação 

Será adotado o seguinte procedimento para controle do valor mínimo da resistência à 

compressão, ou à flexão, do concreto: 

− Com os valores do coeficiente k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, 
teremos conforme equações 1 a 4: 

 Xmed - kS < Valor mínimo admitido   Rejeita-se o serviço; 

 Xmed - kS > Valor mínimo admitido   Aceita-se o serviço. 
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Sendo: 

X        -  Valores individuais; 

Xmed  -  Média da amostra; 

S         -  Desvio Padrão da amostra; 

k         -  Coeficiente tabelado em função do número de determinações; 

n         -  Número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios 

periódicos de acompanhamento. 

Para a aceitação do serviço de reaterro. a expansão determinada no ensaio de Índice 

de Suporte Califórnia - CBR deverá sempre apresentar o seguinte resultado: 

− CBR > CBR de projeto e  expansão < 2% 
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Serão controlados os valores mínimos para o Índice de Suporte Califórnia - CBR e para 

o grau de compactação (GC), com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem 

Variável, admitindo-se os seguintes procedimentos: 

− Para CBR e GC, têm-se conforme equações 1 a 4: 

 Xmed - kS < Valor mínimo de projeto   Rejeita-se o serviço; 

 Xmed - kS > Valor mínimo de projeto   Aceita-se o serviço. 

Para a expansão, têm-se: 

 Xmed + kS > Valor mínimo de projeto   Rejeita-se o serviço; 

 Xmed + kS < Valor mínimo de projeto   Aceita-se o serviço. 
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Sendo: 

X        -  Valores individuais. 

Xmed  -  Média da amostra. 

S         -  Desvio Padrão da amostra. 

k         -  Coeficiente tabelado em função do número de determinações. 

n         -  Número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios 

periódicos de acompanhamento. 

Esgotamento de Valas 

Nos locais escavados, onde o nível do lençol freático dificultar a trabalhabilidade e 

execução dos serviços necessários à implantação da rede será executado 

esgotamento de valas através de bombeamento eletro-mecânico, utilizando bombas 

submersas. 

Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à 

perfeita execução da obra, dever-se-á ter o cuidado de manter o fundo da vala ou cava, 

permanentemente drenado, impedindo-se que a água se acumule no interior da 
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mesma. O bombeamento deverá prolongar-se até que seja reaterrada a vala e/ou se 

conclua a obra. 

Escoramento de Valas 

Nos locais escavados, onde a estabilidade das paredes laterais for insuficiente à 

permanência estável da seção escavada, será executado escoramento de valas. 

O escoramento deverá ser executado com tábuas e pontaletes de madeira, podendo 

ser contínuo (ou fechado), onde existe continuidade das peças estruturais, ou 

descontinuo (ou aberto) onde não existe continuidade. 

A metodologia empregada deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas à execução de escavação de valas deverão ser 

observados cuidados visando a preservação do meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los aos 
corpos dos aterros, serão constituídos bota-foras, devidamente compactados; 

− A CONTRATADA se responsabilizará pela definição do local de bota-fora e 
respectivo licenciamento ambiental; 

− Na ocorrência de taludes dos bota-foras, estes deverão ter inclinação suficiente 
para evitar escorregamentos; 

− Os bota-foras deverão ser executados de forma a evitar que o escoamento das 
águas pluviais possa carrear o material depositado, causando assoreamentos; 

− As áreas de bota-fora deverão ser devidamente licenciadas; 

− Os materiais deverão somente ser encaminhados para depósito em área de 
bota-fora, quando acompanhados pela FISCALIZAÇÃO; 

− Deverá ser implantado revestimento vegetal nos bota-foras, inclusive os de 
3ª categoria, após a conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local; 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, 
deverá ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde houver alguma 
área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

− As áreas de corte, após a escavação, deverão ser reconformadas com 
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao 
relevo natural, operação que é realizada antes do espalhamento do solo 
orgânico; 

− As áreas de corte deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o 
acúmulo de águas, bem como os efeitos da erosão. 

No decorrer das operações destinadas às execuções dos dispositivos de drenagem 

superficiais e profundas deverão ser observados cuidados visando a preservação do 

meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de escavação ou sobras, deverá ser 
removido das proximidades dos dispositivos, de modo a não provocar o seu 
entupimento, sendo conduzido para bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO; 
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− Nos pontos de deságue dos dispositivos deverão ser executadas obras de 
proteção de forma a evitar a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos 
d’água; 

− Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 
implantação da obra deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, a fim 
de proporcionar a manutenção das condições locais e incorporá-los à paisagem 
local; 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço desnecessários deverá ser 
evitado, tanto quanto possível, para não causar desfiguração, principalmente 
onde houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

− 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. 

Para os aterros, deverão ser adotadas as recomendações de manejo ambiental 

previstas na especificação Técnica de Terraplenagem para Aterros. 

Medição 

A medição será feita para fins de acompanhamento dos serviços. 

O critério adotado para a medição dos bueiros de concreto é função do metro linear (m) 

executado desse dispositivo de drenagem acompanhando-se as dimensões 

executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, 

equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à execução. 

Designações e Unidades 

Bueiros Tubulares de Concreto Assentados em Berço de Brita 

BSTC Ø 0,50 – PA-2 (02.01.220.03.03.01)               (m) 

BSTC Ø 0,60 – PA-2 (02.01.220.03.03.02)                         (m) 

BSTC Ø 0,80 – PA-2 (02.01.220.03.03.03)                (m) 

5.3.4 - Boca de saída para bueiros (02.01.220.03.04) 

Esta especificação fixa as diretrizes para a execução das bocas de bueiro a serem 

construídas nas saídas e entradas de bueiros. 

Materiais 

As formas serão de madeira, sem deformações, defeitos, irregularidades ou pontos 

frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças de 

concreto a que sirvam de molde.  

As bocas de bueiro simples serão executadas em alvenaria.  

Os blocos estruturais devem atender a NBR 6136/94 e NBR 10837/89 e possuir 

resistência mínima: 4,5 MPa. 

Os Blocos não estruturais devem atender a NBR 7173/82. 
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A argamassa deve apresentar fck entre 10 e 14 MPa e slump 20 ± 1 cm. 

Execução 

a) Formas 

Deverão atender ao prescrito na especificação DNER-ES-333/97. 

As formas só poderão ser retiradas quando, a critério da FISCALIZAÇÃO, já se achar o 

concreto suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele atuam. 

Todavia, tais prazos não deverão ser inferiores a 3 dias. Este prazo poderá ser 

reduzido, conforme preconiza a NBR 6118/07 (NB-1) da ABNT, ou quando, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, forem adotados concretos com cimento de alta resistência inicial ou 

com aditivos aceleradores de endurecimento. 

b) Alvenaria  

Os ferros de amarração horizontal devem ser posicionados, no mínimo, a cada 6 fiadas 

de blocos. A fiada de respaldo, ou seja, última, tem armação horizontal obrigatória.  

A união ortogonal de paredes deve ser amarrada com disposição de ferragem em “L”, 

sem emendas a cada 3 fiadas de bloco. Os blocos da interface de uma união ortogonal 

de paredes devem ser nucleados e armados. 

c) Concreto 

As bocas serão executadas após a complementação do corpo do bueiro, segundo as 

dimensões, cotas e detalhes previstos no projeto. 

Iniciar-se-á pelo preparo do solo de fundação, sua correta regularização e 

compactação, a seguir, será procedida a concretagem da laje da calçada e o preparo 

das formas e escoramentos das alas e da testa. Em seguida, far-se-á o lançamento do 

concreto. 

d) Acabamento  

Após o término da obra serão corrigidos os defeitos de ligação entre o aterro e as 

bocas, eliminadas eventuais erosões, todas as imperfeições aparentes e efetuada a 

limpeza de sedimentos e detritos. 

Todas as superfícies do concreto deverão ter um acabamento comum, isto é, serão 

argamassadas todas as imperfeições do concreto verificadas após a retirada das 

formas. As superfícies deverão apresentar-se lisas e uniformes, sem "nichos" ou 

saliências.  

Controle 

Os dispositivos serão controlados, no que diz respeito às cotas, alinhamentos, 

dimensões e locação, topograficamente, antes e após a conclusão dos serviços, com 

base nos elementos previstos no projeto e, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar 

necessário solicitará ensaios dos materiais empregados.  

Aceitação 
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O serviço será considerado como aceito desde que as dimensões internas dos 

dispositivos atendam os indicados no projeto, com tolerâncias de 10% em pontos 

isolados. 

 Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas as execuções dos dispositivos de drenagem 

superficiais e profundas deverão ser observados cuidados visando a preservação do 

meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de escavação ou sobras, deverá ser 
removido das proximidades dos dispositivos, de modo a não provocar o seu 
entupimento, sendo conduzido para bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

− Nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de 
proteção de forma a evitar a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos 
d’água; 

− Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 
implantação da obra deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, 
somente quando este estiver situado dentro do sítio aeroportuário, a fim de 
proporcionar a manutenção das condições locais e incorporá-los à paisagem 
local; 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço desnecessários deverá ser 
evitado, tanto quanto possível, para não causar desfiguração, principalmente 
onde houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

− 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. 

− As áreas de bota-fora deverão ser devidamente licenciadas; 

− Os materiais deverão somente ser encaminhados para depósito em área de 
bota-fora, quando acompanhados pela FISCALIZAÇÃO. 

Medição 

A medição será feita para fins de acompanhamento dos serviços. 

O critério adotado para a medição das bocas de bueiros moldadas “in loco” é função da 

unidade (un) executada desse dispositivo de drenagem, acompanhando-se as 

dimensões executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra 

e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à execução. 

Designações e Unidades 

Boca de Bueiro Simples Tubular em Alvenaria para Ø 0,80(02.01.220.03.04.01) (un) 

5.3.5 - Dispositivo de amortecimento (02.01.220.03.05) 

Os serviços, aos quais se refere a presente seção, consistem no fornecimento, carga, 

transporte e descarga dos materiais, e na realização, com mão-de-obra, equipamento e 
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ferramentas adequadas, de todas as operações necessárias à execução de 

enrocamentos, de pedra marroada com argamassa. 

Materiais 

O material de escavação para o sistema de drenagem é formado por solos. Os solos 

compreendem os materiais terrosos, em geral, e as alterações de rocha que ocorrem 

em depósitos sedimentares, podendo conter pedras e matacões, e cujo desmonte se 

faz com equipamentos adequados sem o emprego de explosivos.  

a) Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada 

A pedra marroada deverá ser proveniente de rocha sã, dura e durável, sem partes 

moles ou alteradas, limpa e isenta de materiais estranhos, que prejudiquem o aspecto 

da obra acabada ou dificultem a adesão da argamassa, quando usada. 

As dimensões da pedra marroada deverão ser compatíveis com as dimensões da obra 

a ser executada, podendo ser exigido que 90% dos fragmentos possuam peso maior 

que 5 kg. 

b) Argamassa 

A argamassa, quando usada, será constituída por cimento Portland e areia, no traço 

especificado, e água em quantidade necessária e apenas suficiente para obtenção da 

consistência adequada. 

Os materiais da argamassa deverão satisfazer às exigências contidas na seção 

correspondente ao concreto. 

A argamassa será preparada em pequenas quantidades, para uso até no máximo, 

quarenta e cinco minutos após a adição da água. 

Execução 

A escavação deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno, e 

deve ser executada de acordo com os elementos técnicos, fornecidos à 

CONTRATADA, pelo projeto: 

− Na escavação serão utilizados serviços manuais para fins de regularização das 
valas; 

− As dimensões da vala deverão obedecer às cotas do projeto; 

− A escavação deve ser executada de acordo com a previsão da utilização 
adequada ou da rejeição dos materiais extraídos. 

Deverão ser aproveitados na construção dos reaterros, os materiais das escavações, 

desde que sejam compatíveis com as especificações constantes do projeto: 

− Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 
escavados para a confecção de reaterros, deve ser procedido o depósito dos 
referidos materiais, para sua oportuna utilização; 

− O material excedente, que não se destinar ao fim indicado no parágrafo anterior 
deve ser removido para local de bota-fora, aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 
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− No caso de presença de solo de expansão superior a 2%, de baixa capacidade 
de suporte ou de solos orgânicos, o rebaixamento deverá ser da ordem de 1,0 m 
e, em seguida, proceder-se-á à execução de novas camadas, as quais serão 
objeto de definição no projeto.  

O enrocamento rejuntado de pedra arrumada será executado com pedra marroada. As 

pedras marroadas maiores, serão arrumadas de modo que adquiram, em conjunto, a 

configuração da seção transversal do projeto. A medida que forem sendo arrumadas as 

pedras maiores, os espaços vazios resultantes irão sendo preenchidos com as pedras 

menores.  

A arrumação das pedras deverá ser executada, de modo que as faces visíveis do 

enrocamento fiquem uniforme, sem depressões ou saliências maiores que a metade da 

maior dimensão das pedras utilizadas. À medida que forem sendo concluídas as 

superfícies visíveis do enrocamento, as juntas nela existentes serão limpas, molhadas 

até a saturação e enchidas, até cerca de cinco centímetros de profundidade, com 

argamassa de traço 1:3.  

Salvo determinação em contrário, pequenas extensões de juntas, de cerca de dez 

centímetros de comprimento, não serão cheias com argamassa, para que funcionem 

como deságüe. 

Após a conclusão do rejuntamento, a superfície rejuntada deverá ser mantida úmida 

durante três dias, para cura da argamassa. 

Controle 

a) Materiais 

Para a pedra marroada, devem ser feitas as seguintes verificações: 

− Verificação do tipo de rocha, granulação e distribuição dos constituintes 
minerais; 

− Verificação da forma e da presença de materiais de desintegração; 

− Verificação das dimensões mínimas e máximas. 

A pedra marroada deve atender aos índices físicos e granulometria especificadas nos 

projetos. O controle deve ser feito inclusive nas pedreiras e jazidas de origem dos 

materiais, os quais devem ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

b) Execução 

O controle da execução dos enrocamentos é feito visualmente, envolvendo a 

verificação do assentamento, dimensões, condições de preenchimento e estabilidade. 

c) Geométrico e Acabamento 

Devem ser verificadas as dimensões finais dos enrocamentos, por medidas a trena, 

durante e após a sua execução. Deve ser feita a verificação da configuração geral dos 

dispositivos após a execução dos enrocamentos, no que se refere à sua geometria, 
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declividade e homogeneidade, visualmente ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, através 

de medições topográficas e nivelamento geométrico. 

No caso de aplicação em canais de escoamento, o controle do nivelamento do fundo e 

da largura da vala deve ser feito em intervalos máximos de 5,0 m. 

Aceitação 

a) Materiais 

Os materiais são aceitos desde que atendam ao discriminado acima. Os lotes de 

cimento para a produção de argamassa devem ser recebidos e aceitos desde que 

acompanhados de certificado de qualidade. 

A água para argamassa deve atender aos requisitos da NBR NM 137. 

A areia utilizada deve satisfazer as exigências contidas na NBR 7211. 

b) Serviços 

Os serviços executados são aceitos desde que sejam atendidas as seguintes 

condições: 

− Na inspeção visual, o acabamento for julgado satisfatório; 

− A conformação final dos enrocamentos individualmente e dos dispositivos 
atendam aos requisitos de projeto; 

− As dimensões transversais avaliadas dos dispositivos não forem divergentes das 
de projeto em mais do que 1% em pontos isolados; 

− A seção transversal dos dispositivos apresentar-se satisfatória em termos de 
continuidade e declividade. 

No caso de não atendimento às alíneas a, b ou d, a executante deve refazer ou 

melhorar o acabamento e conferir ao dispositivo condições satisfatórias, indicadas pela 

FISCALIZAÇÃO, quanto à sua conservação e funcionamento. 

No caso do dispositivo não atender à condição descrita na alínea c, deve ser 

providenciada sua correção através de reacomodação das pedras arrumadas, caso 

possível, ou refazendo-se o dispositivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 Preservação Ambiental 

No decorrer das operações destinadas à execução de escavação de valas deverão ser 

observados cuidados visando a preservação do meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los aos 
corpos dos aterros, serão constituídos bota-foras, devidamente compactados; 

− A CONTRATADA se responsabilizará pela definição do local de bota-fora e 
respectivo licenciamento ambiental; 

− Na ocorrência de taludes dos bota-foras, estes deverão ter inclinação suficiente 
para evitar escorregamentos; 

− Os bota-foras deverão ser executados de forma a evitar que o escoamento das 
águas pluviais possa carrear o material depositado, causando assoreamentos; 
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− As áreas de bota-fora deverão ser devidamente licenciadas; 

− Os materiais deverão somente ser encaminhados para depósito em área de 
bota-fora, quando acompanhados pela FISCALIZAÇÃO; 

− Deverá ser implantado revestimento vegetal nos bota-foras, inclusive os de 
3ª categoria, após a conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local; 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, 
deverá ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde houver alguma 
área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

− As áreas de corte, após a escavação, deverão ser reconformadas com 
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao 
relevo natural, operação que é realizada antes do espalhamento do solo 
orgânico; 

− As áreas de corte deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o 
acúmulo de águas, bem como os efeitos da erosão. 

No decorrer das operações destinadas às execuções dos dispositivos de drenagem 

superficiais e profundas deverão ser observados cuidados visando a preservação do 

meio-ambiente, tais que: 

− Quando houver excesso de material de escavação ou sobras, deverá ser 
removido das proximidades dos dispositivos, de modo a não provocar o seu 
entupimento, sendo conduzido para bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

− Nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de 
proteção de forma a evitar a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos 
d’água; 

− Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 
implantação da obra deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, a fim 
de proporcionar a manutenção das condições locais e incorporá-los à paisagem 
local; 

− O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço desnecessários deverá ser 
evitado, tanto quanto possível, para não causar desfiguração, principalmente 
onde houver alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

− 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. 

Medição 

A medição será feita para fins de acompanhamento dos serviços. 

O critério adotado para a medição dos dispositivos de amortecimento de bueiros 

moldadas “in loco” é função da unidade (un) executada desse dispositivo de drenagem, 

acompanhando-se as dimensões executadas, incluindo fornecimento e colocação de 

materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais 

necessários à execução. 

Designações e Unidades 

Dispositivo de Amortecimento para Bueiros-DAB     (un) 
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6 - INSTALAÇÕES 

As demais instalações que complementarão o projeto de canteiro de obras serão: 

 Hidrossanitárias 

 Elétrica 

 Rede Telemática 

 Ar condicionado 

6.1 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (02.01.230) 

6.1.1 - Água Fria (02.01.230.01) 

6.1.1.1 - Tubulações e Conexões de PVC Rígido (02.01.230.01.01) 

Os tubos deverão ser em PVC marrom, com ponta e bolsa para solda e sendo 

fabricados em conformidade com as especificações da norma NBR-5648/1999 da 

ABNT. A pressão de serviço será de 7,50 Kgf/cm². 

As conexões deverão ser em PVC marrom com ponta e bolsa para junta soldável ou 

com bucha de latão, quando houver necessidade de rosca. Nas uniões, deverão ser 

utilizados adesivos para tubo de PVC rígido no caso das conexões soldáveis e fita 

teflon no caso das conexões com rosca. 

Referência: TIGRE, AMANCO ou equivalente. 

6.1.1.1.1 Tubos de PVC Rígido (fornecimento e instalação) (03.01.230.01.01.01) 

Tubos de PVC rígido (marrom), juntas soldáveis, para instalações prediais de água fria, 

conforme NBR-5648/1999; diâmetros nominais. Nos tubos devem estar gravadas as 

seguintes informações: marca do fabricante; norma de fabricação dos tubos e número 

que identifica o diâmetro do tubo. 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 

lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios. 

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se 

aceitando flexões nos tubos. Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo 

recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas. Os tubos embutidos em 

alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 
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A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. Testar a 

instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 

embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 

deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por metro linear de tubulação executada, considerando-se o 

comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. Inclui conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas; escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas; fixação por grampos, suportes ou presilhas quando a tubulação for 

aparente; e pintura para identificação nas tubulações aparentes.  

6.1.1.1.2 Reservatório (02.01.230.01.01.02) 

O reservatório do canteiro do TPS terá a capacidade de 60 m³ e deverá ser metálico. 

Referência: AGROMETAL ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade instalada. 

6.1.1.1.3 Tubulações e Conexões de Polietileno de Alta Densidade - PEAD 

(fornecimento e instalação) (02.01.230.01.01.03) 

As tubulações e conexões deverão ser de PEAD, conforme Norma ISO CD 4427/2007, 

classe 10 bar, para resina PE 100, referência AFLON ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por metro linear de tubulação executada, considerando-se o 

comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. Inclui conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas; escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 6 cm para tubulações 

enterradas; fixação por grampos, suportes ou presilhas quando a tubulação for 

aparente; e pintura para identificação nas tubulações aparentes.  

6.1.2 - Esgoto (02.01.230.04) 

6.1.2.1 - Tubulações e Conexões de PVC Rígido (fornecimento, instalação, testes e 
comissionamento) (02.01.230.04.01) 

6.1.2.1.1 Tubulações de PVC Rígido Branco Ø100 (fornecimento, instalação, testes e 

comissionamento) (02.01.230.04.01.01) 

Tubo de PVC rígido branco para instalação de esgoto, especificação conforme NBR-

8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, com junta 

elástica para os diâmetros nominais: DN 50 (2”), DN 75 (3”), DN 100 (4”) e DN 150 (6”).  

Para o diâmetro nominal DN 40 (1.1/4”) tubo para junta soldável. 
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A construção da canalização embutida deverá permitir fácil acesso para eventual 

execução de reparos e não deverá afetar a condição de estabilidade de estrutura da 

edificação. A tubulação também não deverá ficar solidária à estrutura da edificação 

devendo existir folga ao redor do tubo nas travessias em estruturas e/ou paredes para 

se evitar danos à tubulação na ocorrência de eventuais recalques. 

Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência 

localizadas nas conexões; o distanciamento das braçadeiras deverá ser, no máximo, 

10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda. 

As tubulações enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 

apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser 

regularizada utilizando areia ou material granular para conferir superfície uniforme. 

Após instalação da tubulação no leito, preencher lateralmente a vala e realizar a 

compactação manual em camadas de 10 a 15 cm até atingir a geratriz superior do 

tubo. Completar a colocação do material de envoltória até 30 cm acima da geratriz 

superior do tubo e realizar a compactação de forma hidráulica. O restante do material 

de reaterro da vala deve ser lançado em camadas sucessivas e então compactado. 

Caso não seja possível atingir a profundidade mínima de assentamento conforme 

indicação do fabricante e dessa forma não se consiga executar o recobrimento mínimo 

deverá existir proteção adequada que impeça a transmissão dos esforços para a 

tubulação. 

A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas. Devem ser 

previstos pontos de inspeção nos pés da coluna (tubos de queda). A instalação deve 

ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em 

sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao 

sol. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se 

aceitando flexões nos tubos. 

As tubulações e conexões deverão ser de boa qualidade, TIGRE, AMANCO ou 

equivalente. 

Tubulação de PVC Rígido com ponta e bolsa soldável deve ser fornecida na cor 

branca, extremidades ponta e bolsa com junta elástica, conforme NBR 5688/2010 

Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e 

ventilação – Requisitos. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por metro linear de tubulação executada, considerando-se o 

comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. Inclui conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas; escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
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enterradas; fixação por grampos, suportes ou presilhas quando a tubulação for 

aparente; e pintura para identificação nas tubulações aparentes. 

6.1.2.1.2 Tubulações de PVC Rígido Reforçado Ø200 (fornecimento, instalação, testes 

e comissionamento) (02.01.230.04.01.02) 

− Tubos de Diâmetro Nominal ≤ Ø150 mm seguem a seguinte especificação: 

 Tubulação de PVC Rígido Reforçado com ponta e bolsa deve ser fornecido na 
cor bege, extremidades ponta e bolsa com junta elástica, conforme NBR 
5688/2010 Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, 
esgoto sanitário e ventilação – Requisitos. 

 Tubulação de PVC Rígido Reforçado é utilizado para conduzir efluentes em 
trechos de sistemas prediais de esgoto considerados críticos, tais como: tubos 
de queda, subcoletores, ramais de despejos de máquinas de lavar louças 
residenciais e também em condutores verticais de águas pluviais em obras 
verticais. 

Possuem uma resistência a esforços mecânicos e a temperatura superior a da linha 

Esgoto Série Normal. 

A construção da canalização embutida deverá permitir fácil acesso para eventual 

execução de reparos e não deverá afetar a condição de estabilidade de estrutura da 

edificação. A tubulação também não deverá ficar solidária à estrutura da edificação 

devendo existir folga ao redor do tubo nas travessias em estruturas e/ou paredes para 

se evitar danos à tubulação na ocorrência de eventuais recalques. 

Em tubulações aparentes, a fixação deve ser feita com braçadeiras, de preferência 

localizadas nas conexões; o distanciamento das braçadeiras deverá ser, no máximo, 

10 vezes o diâmetro da tubulação em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda. 

As tubulações enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 

apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala deve ser 

regularizada utilizando areia ou material granular para conferir superfície uniforme. 

Após instalação da tubulação no leito, preencher lateralmente a vala e realizar a 

compactação manual em camadas de 10 a 15 cm até atingir a geratriz superior do 

tubo. Completar a colocação do material de envoltória até 30 cm acima da geratriz 

superior do tubo e realizar a compactação de forma hidráulica. O restante do material 

de reaterro da vala deve ser lançado em camadas sucessivas e então compactado. 

Caso não seja possível atingir a profundidade mínima de assentamento conforme 

indicação do fabricante e dessa forma não se consiga executar o recobrimento mínimo 

deverá existir proteção adequada que impeça a transmissão dos esforços para a 

tubulação. 

A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas. Devem ser 

previstos pontos de inspeção nos pés da coluna (tubos de queda). A instalação deve 

ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 
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Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em 

sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao 

sol. 

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se 

aceitando flexões nos tubos. 

− Tubos de Diâmetro Nominal Ø150<DN≤ Ø400 mm seguem a seguinte 
especificação: 

 Tubulação de PVC Rígido Reforçado com ponta e bolsa com virola (sistema de 
junta elástica integrada JEI) tipo “Vinilfort” deve ser fornecida na cor ocre, 
extremidades ponta e bolsa com junta elástica, com diâmetros nominais 
variando de 200 mm a 400 mm. 

As escavações das valas devem obedecer às boas técnicas de execução e abertas de 

jusante para montante. A largura da vala deverá ter no mínimo 60 cm para tubulações 

com altura de recobrimento até 1,5m e no mínimo de 80 cm para tubulações que 

recebem recobrimento superior a 1,5m. As escavações em rocha decomposta, pedras 

soltas e rocha viva devem ser feitas até abaixo do nível inferior da tubulação, para que 

seja feita a execução de um berço de material granular de no mínimo 15 cm sobre os 

tubos. 

O fundo da vala deve ser regular e uniforme conforme a declividade prevista em 

projeto. Se o fundo da vala for constituído de argila saturada ou lodo, deve ser 

executada uma fundação (camada de brita ou cascalho, de no mínimo 15 cm, 

compactada adequadamente ou concreto estaqueado). A tubulação sobre a fundação 

deve ser apoiada sobre berço de material adequado. 

Os tubos devem ser assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do 

berço, para que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas e com isso 

permitindo o contínuo apoio do corpo do tubo. Se necessário, piquetes ou calços 

laterais devem ser instalados para assegurar o alinhamento da tubulação, 

especialmente em trechos curvos. 

O reaterro da vala deve ser feito em três etapas: lateral, superior e final. No  reaterro 

lateral, o solo deve ser colocado em volta da tubulação e compactado manualmente em 

ambos os lados simultaneamente, em camadas não inferiores a 10 cm sem deixar 

vazios sob a tubulação. O reaterro superior deve ser feito com material selecionado 

sem pedras ou matacões, em camadas de 10 a 15 cm, compactando-se manualmente 

apenas as regiões compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a 

parede da vala. A região diretamente acima da tubulação não deve ser compactada, 

para evitar deformações nos tubos. No reaterro final o restante do material de reaterro 

da vala deve ser lançado em camadas sucessivas e compactadas de tal forma a se 

obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

A profundidade mínima de assentamento dos tubos Vinilfort não deverá ser inferior a 

1m, nos trechos em que o recobrimento for inferior a 1m e/ou quando a tubulação for 

assentada em ruas com pesadas cargas móveis, deve-se providenciar proteção 
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mecânica para a tubulação de forma que os esforços não sejam transmitidos para a 

mesma. 

Em trechos aéreos a tubulação deve ser assentada em viga seção “U” com dimensões 

suficientes para envolver a tubulação com material granular. Quando a tubulação for 

apoiada por braçadeiras o espaçamento máximo entre os apoios varia conforme o 

diâmetro nominal (DN) nos critérios do fornecedor dos tubos. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por metro linear de tubulação executada, considerando-se o 

comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. Inclui conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas; escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas; fixação por grampos, suportes ou presilhas quando a tubulação for 

aparente; e pintura para identificação nas tubulações aparentes.  

6.1.2.2 - Caixa de Gordura, Caixa/Poço de inspeção e Caixa/Poço de Visita 
(fornecimento, instalação, testes e comissionamento) (02.01.230.04.02) 

Em sua execução deverá obedecer às características dimensionais e demais reco-

mendações existentes no projeto, para cada caso. Escavação manual em terra de 

qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando executada em terreno natural, 

observar o ressalto de 5 cm em relação ao terreno; quando executada em piso 

pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento 

na tampa. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5 cm. Os vãos entre as 

paredes da caixa e a tampa não poderão ser superiores a 1,5 cm. Fundo em lastro de 

concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento da alvenaria: 

argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Argamassa de revestimento da 

alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0.05 (cimento, areia peneirada 

- granulometria até 3 mm - e hidrófugo). 

As caixas devem ter canaleta direcional, que deve ser executada utilizando-se um tubo 

de PVC como molde e as laterais do fundo devem ter uma inclinação mínima de 5%, 

em caso de necessidade de outras entradas nas paredes laterais da caixa.  

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando 

por no mínimo 24 horas após o preenchimento com água até a altura do tubo de 

entrada. Decorridas 12 horas, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil (h). 

Os poços de visita serão executados em alvenaria de blocos curvos ou em anéis de 

concreto armado, com diâmetro e profundidade de acordo com o projeto. Os poços de 

visita deverão atender às prescrições destas especificações quanto às dimensões 

mínimas, às características do concreto e à execução de estruturas em concreto 

armado em geral. Devem também contemplar os critérios de estanqueidade, 

nivelamento e funcionalidade em geral previstos no projeto.  
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Execução do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, após o endurecimento do 

concreto da câmara do poço de visitas. Execução da escada interna tipo “marinheiro”, 

com aço CA-25 de 16 mm, chumbado no corpo da chaminé. Execução do revestimento 

externo e interno da chaminé, com argamassa de cimento e areia 1:3. Colocação do 

tampão de acesso em ferro fundido. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade executada. Inclui escavação e apiloamento de vala 

com profundidade de acordo com o projeto. 

6.1.2.2.1 Caixa de Gordura (fornecimento, instalação, testes e comissionamento) 

(02.01.230.04.02.01) 

Caixa de Gordura pronta em PVC cinza com 2 entradas de Ø75 mm e 1 entrada de 

Ø50 mm e 1 saída de Ø100 mm. Fornecida com Corpo da Caixa, Cesta de Limpeza, 

Sifão e Plug, Anel Giratório, Porta Tampa e Tampa Reforçada. Referência Tigre ou 

equivalente. 

Ou então caixa de gordura construída in loco. As caixas de gordura especiais deverão 

ser em alvenaria, de acordo com o projeto específico. Para determinação de suas 

dimensões adotamos a seguinte fórmula. V=2*N+20, onde N é o número de pessoas 

servidas pelas cozinhas que contribuem para a caixa, V é o volume total da caixa que é 

dado em litros. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade executada. Inclui escavação e apiloamento de vala 

com profundidade de acordo com o projeto. 

6.1.2.2.2 Caixa/Poço de inspeção (fornecimento, instalação, testes e comissionamento) 

(02.01.230.04.02.02) 

Caixa de inspeção com dimensões conforme o projeto, incluso tampão em ferro 

fundido. 

Obedecer às características dimensionais e demais recomendações existentes no 

projeto, para cada caso. Escavação manual em terra de qualquer natureza e 

apiloamento do fundo. 

Adotou-se o seguinte critério para as caixas de inspeção: 

 Caixa de inspeção em alvenaria de 60 x 60 cm – h variável = 0,50 até 0,80 m de 
profundidade, com tampão em ferro fundido.(02.01.230.04.02.02.01) 

 Caixa de inspeção em alvenaria de 80 x 80 cm – h variável = 0,80 até 1,00 m de 
profundidade, com tampão em ferro fundido. (02.01.230.04.02.02.02) 

 Caixa de inspeção em alvenaria de 100 x 100 cm – h variável = 1,00 até 1,20 m 
de profundidade, com tampão em ferro fundido. (02.01.230.04.02.02.03) 

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5,0cm em relação ao 

terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e 
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receber o mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnível nunca poderá 

ser maior que 1,5cm. Os vãos entre as paredes da caixa e a tampa não poderão ser 

superiores a 1,5cm. 

Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e brita). Assentamento 

da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5  (cimento, cal e areia). 

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 

1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3 mm - e hidrófugo). 

Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter: canaleta direcional, que deve ser 

executada utilizando-se um tubo de PVC como molde e as laterais do fundo devem ter 

uma inclinação mínima de 5%, em caso de necessidade de outras entradas nas 

paredes laterais da caixa.  

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando 

por no mínimo 24 h após o preenchimento com água até a altura do tubo de entrada. 

Decorridas 12 h, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil (h). 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade executada. Inclui escavação e apiloamento de vala 

com profundidade de acordo com o projeto. 

6.1.2.2.3 Caixa/Poço de Visita (fornecimento, instalação, testes e comissionamento) 

(02.01.230.04.02.03) 

Poço de visita para esgoto executado em anéis de concreto armado ou em alvenaria de 

blocos curvos, com diâmetro interno e profundidade de acordo com o projeto. 

Para determinação dos poços de visita, adota-se um diâmetro interno de 0,90 m para 

profundidades de até 2,30 m. Para profundidades maiores, cria-se um pescoço com 

altura máxima de até 1,00 m, onde o diâmetro interno deverá ser de 0,60 m, logo 

abaixo adota-se um diâmetro interno de 1,20 m. 

Os poços de visita deverão atender às prescrições destas especificações quanto às 

dimensões mínimas, às características do concreto e à execução de estruturas em 

concreto armado em geral. Devem também contemplar os critérios de estanqueidade, 

nivelamento e funcionalidade em geral previstos no projeto. 

As etapas executivas são as seguintes: 

1) Compactação da superfície resultante da escavação das valas da rede coletora, 
no local de construção do poço de visitas. 

2) Colocação das formas das paredes da câmara e dos tubos da rede coletora e 
ou/ conexão à boca de lobo. 

3) Concretagem do fundo sucedida a concretagem das paredes da caixa, com 
adensamento vigoroso do concreto. Retirada das formas das paredes. 

4) Colocação das formas e armaduras da tampa e concretagem “in loco”. 

5) Retirada das formas da tampa através do orifício da chaminé. 
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6) Execução do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, após o endurecimento 
do concreto da câmara do poço de visitas. 

7) Execução da escada interna tipo “marinheiro”, com aço CA-25 de 16 mm, 
chumbado no corpo da chaminé. 

8) Execução do revestimento externo e interno da chaminé, com argamassa de 
cimento e areia 1:3. 

9) Colocação do tampão de acesso em ferro fundido. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade executada. Inclui escavação e apiloamento de vala 

com profundidade de acordo com o projeto. 

6.1.3 - Combate a Incêndio (02.01.230.05) 

6.1.3.1 - Extintor de incêndio Portátil (fornecimento, instalação, testes e 
comissionamento) (02.01.230.05.01) 

6.1.3.1.1 Extintor de incêndio Portátil de Pó Químico tipo abc (fornecimento, instalação, 

testes e comissionamento) (02.01.230.05.01.01) 

Extintor portátil com carga de pó tipo ABC, capacidade extintora de no mínimo 2-A:20-

B:C, cilindro em aço carbono com tratamento antioxidação (fosfatização), acabamento 

em pintura eletrostática na cor vermelha. Deve estar de acordo com a NBR 

15808/2010. O fornecimento e instalação dos extintores deverá ser feito de acordo com 

o projeto seguindo as normas NBR 12693/2010 – Sistemas de Proteção por Extintor de 

Incêndio. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade instalada.                                                                                                   

6.1.3.2 - Luminária de Balizamento (fornecimento, instalação, testes e 
comissionamento) (02.01.230.05.02) 

6.1.3.2.1 Luminária de Balizamento para Saída de Emergência (fornecimento, 

instalação, testes e comissionamento) (02.01.230.05.02.01)      

A iluminação de balizamento de emergência deverá ser composta por blocos 

autônomos de duas lâmpadas, cada lâmpada de 9W de potência. Os balizadores 

deverão ainda apresentar tensão de alimentação de 220V, tensão de operação 

(Bateria) de 6V e 4 horas de autonomia. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade instalada. 
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6.1.4 - Drenagem de Cobertura (02.01.230.06) 

6.1.4.1 - Tubulações e Conexões de PVC (02.01.230.06.01) 

6.1.4.1.1 Tubulação e Conexões de PVC Rígido Reforçado (fornecimento e instalação) 

nos seguintes diâmetros: (02.01.230.06.01.01)  

 Ø 75mm (02.01.230.06.01.01.01); 

 Ø 100mm (02.01.230.06.01.01.02); 

 Ø 150mm (02.01.230.06.01.01.03) 

Os tubos deverão ser em PVC com ponta e bolsa para solda e deverão ser fabricados 

em conformidade com as especificações da norma NBR-5648/2010 da ABNT. A 

pressão de serviço será de 7,50 Kgf/cm². 

As conexões deverão ser em PVC com ponta e bolsa para junta soldável ou com bucha 

de latão quando houver necessidade de rosca. Nas uniões deverão ser utilizados 

adesivos para tubo de PVC rígido no caso das conexões soldáveis e fita teflon no caso 

das conexões com rosca. 

6.1.4.1.2 Tubulações e Conexões em PVC Rígido Reforçado (fornecimento e 

instalação) nos seguintes diâmetros: (02.01.230.06.01.02) 

 Ø 200mm (02.01.230.06.01.02.01); 

 Ø 250mm (02.01.230.06.01.02.02); 

 Ø 300mm (02.01.230.06.01.02.03); 

 Ø 350mm (02.01.230.06.01.02.04); 

 Ø 400mm (02.01.230.06.01.02.05) 

As tubulações deverão ser em PVC rígido reforçado, ponta e bolsa, com junta elástica 

integrada (JEI) e anel de borracha SBR, referência Vinilfort, Tigre ou equivalente. 

As conexões deverão ser em PVC, ponta e bolsa, com junta elástica integrada ou 

bucha de latão quando houver necessidade de rosca. Nas uniões deverão ser 

utilizados adesivos para tubo de PVC rígido no caso das conexões soldáveis e fita 

teflon no caso das conexões com rosca. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por metro linear de tubulação executada, considerando-se o 

comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. Inclui conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas; escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 

enterradas; fixação por grampos, suportes ou presilhas quando a tubulação for 

aparente; e pintura para identificação nas tubulações aparentes.  

6.1.4.2 - Tubulações e Conexões em Concreto Armado (02.01.230.06.02) 

6.1.4.2.1 Tubulações de Concreto Armado para Águas Pluviais (fornecimento e 

instalação) nos seguintes diâmetros: 
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 Ø 500mm (02.01.230.06.02.01); 

 Ø 600mm (02.01.230.06.02.02); 

As tubulações deverão ser em Concreto Armado de encaixe ponta e bolsa, incluindo 

execução de berço em concreto Fck = 10MPa e rejuntamento com argamassa de 

cimento e areia 1:3. A vala deve ser executada com dimensões apropriadas à 

instalação da tubulação, de acordo com o diâmetro dos tubos, obedecer também a 

inclinação indicada em projeto. 

Assentar os tubos com as bolsas voltadas no sentido contrário ao do escoamento. As 

juntas devem ser feitas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, quando as peças 

já estiverem dentro da vala, com as pontas dentro das bolsas. A tubulação pode ser 

chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas. Toda a tubulação deve sofrer 

teste de estanqueidade. Nos casos de tubulação embutida, os testes devem ser 

realizados antes da aplicação do revestimento. 

Devem ser vedadas todas as extremidades abertas com tampões ou bujões; a vedação 

dos ralos e caixas pode ser feita com alvenaria de tijolos ou tampão de madeira ou 

borracha, de forma que garanta a estanqueidade. Os pontos de vazamentos ou 

exsudações (transpirações) devem ser refeitos, sanados e novamente testados até a 

completa estanqueidade. 

Deverão seguir as exigências e prescrições da norma NBR-8890/2007. 

O concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado de acordo com as 

normas NBR 6118/2007 e NBR 12654/1992 e dosado experimentalmente para a 

resistência à compressão (fck mínimo), aos 28 dias, de 20 MPa. 

6.1.4.3 - Caixa de Areia e Poço de Visita (02.01.230.06.03) 

6.1.4.3.1 Caixa de Areia para Águas Pluviais (fornecimento e execução) nas seguintes 

dimensões : (02.01.230.06.03.01) 

 60x60cm (02.01.230.06.03.01.01); 

 80x80cm (02.01.230.06.03.01.02); 

O projeto prevê a utilização de caixas de areia em alvenaria revestidas executadas “in 

loco” e ou, pré-fabricadas com material em PVC. A especificação e utilização de cada 

caixa são com base nas definições técnicas e de dimensionamento. A localização e 

dimensões seguem indicadas no projeto. 

As caixas de areia em PVC terão três entradas, diâmetro nominal 100 mm, uma saída 

com diâmetro nominal de 100 mm e dimensões de 311 mm (diâmetro) x 300 mm 

(altura). Acompanham também grelha em PVC reforçada e porta-grelha. Referência 

Tigre ou similar, conforme Norma ABNT NBR 10844. 

O fornecimento e execução das caixas em alvenaria deverão ser feita através de 

escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo; tampa: 

concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita, armado com malha de 15 cm x 15 cm, Ø = 

4,2 mm, aço CA-60; forma das bordas: sarrafos de pinho; lastro: concreto simples traço 
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1:4:8, cimento, areia e brita; assentamento dos tijolos (ou blocos): argamassa traço 1:4, 

cal hidratada e areia, com adição de 100 kg de cimento/m³ de argamassa; revestimento 

da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3 cimento e areia, com 

adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento; as caixas podem ser recebidas se 

verificado o perfeito nivelamento e ajuste das tampas para evitar entrada ou saída de 

detritos ou mau cheiro. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade executada. Inclui escavação e apiloamento de vala 

com profundidade de acordo com o projeto.  

6.1.4.3.2 Poço de Visita de Diâmetro 900 mm (02.01.230.06.03.02) 

Os poços de visita deverão atender às prescrições destas especificações quanto às 

dimensões mínimas, às características dos anéis circulares de concreto e à execução 

de estruturas em concreto armado em geral. Devem também contemplar os critérios de 

estanqueidade, nivelamento e funcionalidade em geral previstos no projeto. 

As etapas executivas são as seguintes: compactação da superfície resultante da 

escavação das valas da rede coletora, no local de construção dos poços de visitas; 

colocação dos anéis ou das formas das paredes da câmara e dos tubos da rede 

coletora e ou/ conexão à boca de lobo; concretagem do fundo sucedida a concretagem 

das paredes da caixa, com adensamento vigoroso do concreto. Colocação das formas 

e armaduras da tampa e concretagem “in loco”; retirada das formas da tampa através 

do orifício da chaminé; execução do corpo da chaminé, em alvenaria de tijolos, após o 

endurecimento do concreto da câmara do poço de visitas; execução da escada interna 

tipo “marinheiro”, com aço CA-25 de 16 mm, chumbado no corpo da chaminé; 

execução do revestimento externo e interno da chaminé, com argamassa de cimento e 

areia 1:3; colocação do tampão de acesso em ferro fundido. 

Para profundidades até 2300 mm, os poços de visita serão executados com anéis 

circulares de concreto armado, diâmetro interno 900 mm, chaminé de acesso com 

diâmetro interno 600 mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, 

para tráfego intenso. Referência do tampão Saint-Gobain ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O serviço será medido por unidade executada. Inclui escavação e apiloamento de vala 

com profundidade de acordo com o projeto.  

6.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (02.01.240) 

6.2.1 - Entrada de Energia (02.01.240.01) 

6.2.1.1 - Transformador Trifásico (02.01.240.01.01) 

Material 
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Transformador trifásico, potência nominal  500 kVA isolação a óleo, instalação externa, 

ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 15kV, relação de tensão 

13,8 kV - 380/ 220 V, Referência: Siemens, ABB ou Equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação de transformadores trifásicos a seco 

conforme Especificação Técnica por unidade (un) instalada. Deverá ser fornecido 

completo, com todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários ao seu 

perfeito funcionamento. 

6.2.1.2 - Poste de Concreto Duplo T (02.01.240.01.02) 

Material 

Postes de concreto, altura 10 metros, 300 daN, fornecidos com cruzetas, isoladores e 

suportes. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do poste de concreto conforme 

Especificação Técnica por unidade (un) instalada. O poste de concreto deverá ser 

fornecido completo, com todos os materiais e acessórios necessários para exercer sua 

função. 

6.2.1.3 - Caixa de Proteção (02.01.240.01.03) 

Material 

Caixa de Proteção Secundária do Transformador fabricada em chapa de aço 18 ou 

alumínio 14, porta e teto em chapa de aço 16 e alumínio 14, Pintura eletrostática a pó a 

base de epóxi-poliester na cor cinza N-6,5. Padrão COELCE. Referência: CPST da 

Inelsa ou Equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação da caixa de proteção, conforme 

Especificação Técnica por unidade (un) instalada. A caixa deverá ser fornecida 

completa, com todos os equipamentos, materiais e acessórios, necessários ao seu 

perfeito funcionamento. 

6.2.1.4 - Caixa de Medição (02.01.240.01.04) 

Material 

Caixa de Medição em chapa de aço (Nº 16) ou alumínio (Nº 14), com tampa de 

policarbonato transparente, janela de acesso ao disjuntor e orifício roscado para 

parafuso de segurança. Acabamento: Pintura eletrostática a pó a base de epóxi-

poliester na cor cinza N-6.5. Padrão COELCE. Referência CMM/ CMP da Inelsa ou 

Equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 
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O item remunera o fornecimento, e a instalação da caixa de medição, conforme 

Especificação Técnica por unidade (un) instalada. A caixa deverá ser fornecida 

completa, com todos os equipamentos, materiais e acessórios, necessários ao seu 

perfeito funcionamento. 

6.2.2 - Aterramento e SPDA (02.01.240.02) 

6.2.2.1 - Cabo de Cobre Nu (02.01.240.02.01) (02.01.240.02.02) (02.01.240.02.03) 

Material 

Cabos de cobre nu, trançados, com bitolas 25, 35 e 70 mm2 7 fios, conforme norma 

NBR-6524. Caso haja problemas de ataque ao cobre, devido a substâncias presentes 

na atmosfera, os ramais de aterramento e demais pontos aparentes sujeitos ao ataque 

deverão ser adequadamente protegidos. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre, conectores e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação dos mesmos, conforme projeto e 

especificações. Será medido pelo comprimento de cabo (m) instalado, conforme 

projeto.  

6.2.2.2 - Haste de Aterramento (02.01.240.02.04) 

Material 

As hastes de aterramento deverão ser do tipo “Copperweld” com 3/4” de diâmetro e 3 

metros de comprimento alta camada (254µ) conforme norma NBR 13571. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de hastes de aterramento, conectores e a mão-de-

obra necessária para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. 

Será medido por unidade de haste de aterramento (un), conforme projeto. 

6.2.2.3 - Caixa ou Poço de inspeção (02.01.240.02.05) 

Material 

Caixa de inspeção para aterramento 200 x 600 mm ou poço Ø300 mm, fabricada em 

PVC, fornecida com tampa de ferro fundido. Referência TEL-550 da Termotécnica ou 

equivalente técnico. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de poços de inspeção para aterramento, e a mão-de-

obra necessária para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. 

Será medido por unidade de poços de inspeção para aterramento (un), conforme 

projeto. 

6.2.2.4 - Pára Raios Tipo Franklin (02.01.240.02.06) 

Material 
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Para raios tipo FRANKLIN, galvanizado a quente, 4 pontas com rosca externa Ø3/4". 

Latão cromado, Altura (h = 250 mm). Referência Termotécnica ou equivalente técnico. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de para raios tipo Franklin, conectores e a mão-de-

obra necessária para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. 

Será medido pelo conjunto de para raios tipo Franklin (cj) instalado, conforme projeto. 

6.2.3 - Iluminação Viária (02.01.240.03) 

6.2.3.1 - Painel para Distribuição (02.01.240.03.01) 

Material 

Painel para distribuição de iluminação viária 380/220V, trifásico, 60 HZ. Com 

disjuntores e acionamento por foto-célula. Grau de proteção IP-54. Portas com 

dobradiças e trinco. Chapa espessura mínima 12 MSG. Os disjuntores de entrada 

deverão ser tripolares, de capacidade nominal adequado a interromper o circuito 

alimentador do painel. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do painel conforme Especificação 

Técnica. O painel deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Será medido pela 

unidade (un), de acordo com o projeto e os itens de planilha. 

6.2.3.2 - Poste Metálico (02.01.240.03.02) 

Material 

Poste metálico, galvanizado a fogo tipo curvo simples, com janela de inspeção, altura 

10,5 m com base e chumbadores. Referência: Conipost ou Equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do poste metálico conforme 

Especificação Técnica por unidade (un) instalada. O poste de concreto deverá ser 

fornecido completo, com todos os materiais e acessórios necessários para exercer sua 

função. 

6.2.3.3 - Luminária para Uso Externo (02.01.240.03.03) 

Material 

Luminária para uso externo com corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática 

cinza, adaptável em postes, refletor em alumínio e vidro temperado transparente, 

fornecido com equipamento auxíliar, para 1 lâmpada vapor de sódio 400 W - 220 V. 

Referência OPTAL2 da Sylvânia ou Equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 
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O item remunera o fornecimento e instalação de luminárias, inclusive conexões, 

fixação, acessórios, ferramentas e materiais de consumo. 

Serão medidos por unidade (un) de postes mais luminárias instalados, conforme 

projeto e planilha contratual. 

6.2.3.4 - Lâmpada de Descarga a Vapor de Sódio (02.01.240.03.04) 

Material 

Lâmpada de descarga a vapor de sódio de alta pressão, potência 400 W, 220 V, bulbo 

tubular, base E-40, Referência: NAV-T-400 da Osram ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpadas, inclusive conexões, fixação, 

acessórios, ferramentas e materiais de consumo. 

Serão medidos por unidade (un) de lâmpada instalada conforme projeto. 

6.2.3.5 - Cabo Elétrico de Força de Baixa Tensão 450/750V (02.01.240.03.05) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750v, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha hepr, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada 

na cor preta, temperatura 70°c, fabricado conforme norma nbr 13248 e nbr 

13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². referência: cabo afumex 450/ 750v da prysmian 

ou equivalente aprovado. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre, conectores e muflas (caso 

aplicável) e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos, 

conforme projeto e especificações. Deverá estar previsto no custo deste serviço o 

anilhamento para identificação dos circuitos e instalação de muflas quando necessário. 

Será medido pelo comprimento de cabo (m) instalado, de acordo com os itens da 

planilha contratual e conforme projeto. 

6.2.3.6 - Cabo Elétrico de Força de Baixa Tensão 0,6/1Kv, Multipolar(02.01.240.03.06) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kv, multipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha hepr, nas cores preta, azul-claro e verde, capa externa em termoplástico com 

base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°c, fabricado conforme 

norma nbr 13248 e nbr 13570/1996, seção nominal 1x3/c #6mm². referência: cabo 

afumex 0,6/1kv da prysmian ou equivalente aprovado. 

Critério de Medição e Pagamento 
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O item remunera o fornecimento de cabos de cobre, conectores e muflas (caso 

aplicável) e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos, 

conforme projeto e especificações. Deverá estar previsto no custo deste serviço o 

anilhamento para identificação dos circuitos e instalação de muflas quando necessário. 

Será medido pelo comprimento de cabo (m) instalado, de acordo com os itens da 

planilha contratual e conforme projeto. 

6.2.3.7 - Cabo Elétrico de Força de Baixa Tensão 0,6/1Kv, Unipolar(02.01.240.03.09) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 kv, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado 

(xlpe), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°c, fabricado conforme 

norma br 7285, seção nominal 1/c #  120,0mm². referência: cabo voltalene 0,6/1kv da 

prysmian ou equivalente aprovado. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de cabos de cobre, conectores e muflas (caso 

aplicável) e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos, 

conforme projeto e especificações. Deverá estar previsto no custo deste serviço o 

anilhamento para identificação dos circuitos e instalação de muflas quando necessário. 

Será medido pelo comprimento de cabo (m) instalado, de acordo com os itens da 

planilha contratual e conforme projeto. 

6.2.3.8 - Duto Flexível (02.01.240.03.07) 

Material 

Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor 

preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4", Referência Kanaflex 

ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de dutos e eletrodutos, e a mão-de-obra necessária 

para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. Será medido pelo 

comprimento de cabo (m) instalado, de acordo com os itens da planilha contratual e 

conforme projeto. 

6.2.3.9 - Eletroduto Rígido (02.01.240.03.08) 

Material 

Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de 

comprimento, com uma luva em uma das extremidades, diâmetro 3/4", Referência 

Elecon ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   143/192   

 

O item remunera o fornecimento de dutos e eletrodutos, e a mão-de-obra necessária 

para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. Será medido pelo 

fornecimento de barras (br) instalado, de acordo com os itens da planilha contratual e 

conforme projeto. 

6.2.4 - Distribuição de Força (02.01.240.04) 

6.2.4.1 - Eletroduto Rígido (02.01.240.04.01) 

Material 

Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de 

comprimento, com uma luva em uma das extremidades, Diâmetro 4", Referência 

Elecon ou equivalente. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de dutos e eletrodutos, e a mão-de-obra necessária 

para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. Será medido pelo 

fornecimento de barra (br) instalado, de acordo com os itens da planilha contratual e 

conforme projeto. 

6.2.4.2 - Duto Flexível (02.01.240.04.02) 

Material 

Duto flexível tipo Kanalex em PEAD (Polietileno de alta densidade), corrugado na cor 

preta para proteção de cabos subterrâneos de energia, bitola 4", Referência Kanaflex 

ou equivalente. 

Critério e Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de dutos e eletrodutos, e a mão-de-obra necessária 

para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. Será medido pelo 

comprimento de cabo (m) instalado, de acordo com os itens da planilha contratual e 

conforme projeto. 

6.2.4.3 - Quadro de Distribuição (02.01.240.04.03) 

Material 

Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico 

+ neutro, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para 

cabos na parte superior. Barramento Principal: 100 A, Corrente de curto-circuito: 10 kA. 

Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 10 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 14 un., 16 

A, 10 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 14 un., 16 A, 10 kA, monopolar. 

Critério e Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do painel conforme Especificação 

Técnica. O painel deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Será medido por 

unidade (un), de acordo com o projeto e os itens de planilha. 
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6.2.4.4 - Caixa ou Poço de Inspeção do Aterramento (02.01.240.04.04) 

Material 

Caixa de inspeção para aterramento 200 x 600 mm ou poço Ø300 mm, fabricada em 

PVC, fornecida com tampa de ferro fundido. Referência TEL-550 da Termotécnica ou 

equivalente técnico. 

Critério e Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de poços de inspeção para aterramento, e a mão-de-

obra necessária para a instalação dos mesmos, conforme projeto e especificações. 

Será medido por unidade de poços de inspeção para aterramento (un), conforme 

projeto. 

6.2.4.5 - Caixa de Embutir em Alvenaria (02.01.240.04.05) 

Material 

Caixa de embutir em alvenaria, chapa galvanizada nº 22, dimensão 20x20x10 cm, com 

tampa parafusada. Referência: Cemar ou Equivalente. 

Critério e Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento de caixa de embutir, e a mão-de-obra necessária para 

a instalação, conforme projeto e especificações. Será medido por unidade de caixa de 

embutir (un), conforme projeto. 

6.3 - REDE TELEMÁTICA (02.01.250) 

6.3.1 - Equipamentos e Acessórios (02.01.250.01) 

6.3.1.1 - Patch Painel (02.01.250.01.01) 

Material 

Deverão ser utilizados patch panels com as seguintes características: 

 Modulares de 24 portas RJ-45 fêmeas, blindados; 

 8 vias; 

 Categoria 6A; 

 Com conexão 110; 

 Pinagem segundo a norma EIA / TIA 568-C; 

 Garantir vínculo elétrico de aterramento com cabos e conectores para todos os 
conectores blindados instalados; 

 Deverá possuir pino traseiro com rosca para conexão do terminal de 
aterramento da carcaça; 

 Deverá ser fornecido com parafusos e arruelas para fixação no rack e porca e 
arruela para fixação do terminal de aterramento da carcaça; 
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 Guias para acomodação de cabos no próprio corpo do patch panel e anéis guias 
para organização de patch cords. 

 Braçadeiras do tipo velcro, em quantidade suficiente para organizar cordões e 
cabos.  

 Acessórios para montagem em gabinete padrão 19’; 

 Conectores RJ-45 com revestimento dos contatos com banho de ouro, na 
espessura mínima de 50 micro-polegadas, em conformidade com o boletim 
técnico EIA/TIA TSB 40 e próprios para taxas de transmissão de 10 Gbps. 

Execução 

Os painéis serão instalados em bastidores nas STP e STS, conforme previsto nos 

desenhos do projeto. Em seguida, os cabos da rede e de jumper serão interligados aos 

painéis.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento e instalação dos painéis, sua instalação 

e a sua conexão aos cabos previstos em planilha do projeto. Além disso, também 

fazem parte deste escopo os testes de fábrica, a verificação e testes de instalação. 

O desembolso será medido por unidade e liberado após a o lançamento dos cabos, 

sua conectorização, o comissionamento e certificação da rede. 

Referência: Furukawa, modelo Patch Panel cat.6A T568A/B 24P - ROHS - 35060024 

ou equivalente técnico. 

6.3.1.2 - Distribuidor Ótico - DGO (02.01.250.01.02) 

Material 

Os distribuidores para cabos ópticos deverão ter as seguintes características mínimas: 

 Ser uma caixa apropriada para fusão de fibras ópticas, cada um para 24 fibras, 
com 12 conectores ópticos duplos, do tipo LC em metal; 

 Ser próprio para instalação em armário padrão de 19’; 

 Conter painel frontal, contendo acopladores ópticos do tipo LC; 

 Ter local para acomodação das 24 fibras respeitando o raio de curvatura 
mínimo; 

 O número de acopladores deverá ser suficiente para o uso de todas as fibras de 
cada cabo; 

 Ser fornecido com organizador vertical de patch cords fechado ao lado do 
mesmo; 

 Ter conectores ópticos do tipo LC em quantidade suficiente para terminação de 
todas as fibras do cabo de fibra óptica. Os conectores devem ter ferrolho de 
zircônio e boot de 0,9 mm. 

Execução 
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Os DGOs serão instalados nos gabinetes conforme previsto nos desenhos do projeto. 

Em seguida, os cabos óticos serão interligados aos DGOs.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento e instalação dos DGOs, sua instalação 

e a interligação dos cabos óticos. Além disso, também fazem parte deste escopo os 

testes de fábrica, a verificação e testes de instalação, o comissionamento e certificação 

da rede. 

O desembolso será medido pelo conjunto e liberado após a instalação do DGO, a 

interligação dos cabos, o comissionamento e a certificação da rede. 

Referência: Gradual, modelo GRD-24-SR-R ou equivalente técnico. 

6.3.1.3 - Bastidores (02.01.250.01.03) 

Material 

Os bastidores deverão atender os seguintes requisitos mínimos: 

 Ser um rack metálico padrão de 19’, com 44 Unidades padrão de altura; 

 Ter interfaces físicas dos sinais de entrada e saída dos bastidores através de 
conectores apropriados; 

 Ter tomadas para a alimentação elétrica dos equipamentos, interligadas aos 
circuitos de emergência do aeroporto, com as seguintes características: F+N / 
220 VAC / ± 15% / 60 Hz;  

 Ter a estrutura metálica aterrada com fornecimento dos cabos e conectores para 
conexão entre as partes metálicas e do bastidor à barra de aterramento situado 
sob o piso falso; 

 Ser dotado de sistema de ventilação contínua de ar; 

 Possuir filtro de linha para não propagar de ruído e transitórios. 

 Ser provido de portas, frontais e traseiras, que tenham maçanetas com trava e 
chave; 

 Conter proteção e indicação junto aos locais que possam causar choque 
elétrico. 

 Não possuir arestas agudas e rebarbas. 

 Ter índice de proteção igual ou superior a IP 43, de acordo com a norma NBR 
6146: 

 Ter componentes e acessórios que não emitam fumaça tóxica, não sejam auto-
inflamáveis, nem propaguem chamas. 

 Ter a ocupação otimizada de modo utilizar a quantidade de armários 
estritamente necessária ao acondicionamento dos equipamentos; 

 Ter a infraestrutura interna, cablagem, fixação, conexões e identificação através 
de anilhas e abraçadeiras de PVC flexível. 

Execução 
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Os Bastidores serão instalados nas dependências das STS do canteiro, conforme 

indicado nos desenhos do projeto. Em seguida, será efetuada e testada toda a 

cablagem interna do bastidor e instalados os equipamentos e materiais que o compõe.  

Os equipamentos/materiais alocados nos bastidores deverão ser interligados entre si e 

à Rede Telemática, aos switches nas salas técnicas e ao sistema de alimentação 

elétrica do canteiro.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento e instalação dos bastidores, sua 

instalação, a cablagem interna e interligação de todos os equipamentos/materiais que o 

compõe.  

Além disso, faz parte deste escopo a documentação técnica, os testes de fábrica, a 

verificação e testes de instalação, o comissionamento e a certificação da rede. 

O desembolso será medido pelo conjunto de cada bastidor e liberado após a 

instalação, cabeamento, comissionamento e a certificação da rede. 

Referência: Taunus, modelo EF 2066 ou equivalente técnico. 

6.3.1.4 - Espelhos e Tampas (02.01.250.01.04) 

Material 

Os espelhos e tampas para tomadas de telecomunicações terão as seguintes 

características mínimas: 

 Apropriadas para instalação de conectores fêmea RJ-45 categoria 6A; 

 Janela de proteção frontal e espaço para identificação do ponto; 

 Encaixe apropriado para etiqueta de identificação do ponto; 

 Padrão EIA/TIA 568-A. 

Os espelhos e tampas serão dos seguintes tipos: 

 Tampa para condulete de alumínio Ø3/4", com furação para até 02 tomadas 
RJ45; (02.01.250.01.04.01) 

 Espelho para caixa estampada 4”x4”x2” com furação para até 06 tomadas RJ45; 
(02.01.250.01.04.02) 

Execução 

Os espelhos e tampas serão instalados nos locais previstos nos desenhos de projeto. 

Em seguida, os cabos da rede serão interligados às tomadas.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos espelhos e tampas, sua instalação 

e a sua conexão aos cabos. Além disso, também fazem parte deste escopo os testes 

de fábrica, a verificação e testes de instalação. 
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O desembolso será medido por unidade e liberado após a instalação, a interligação dos 

cabos e o comissionamento. 

Referência: Pial Legrand, espelho modelo 6852 82/6852 92 ou equivalente técnico. 

6.3.1.5 - Tomada Fêmea (02.01.250.01.05) 

Material 

As tomadas para rede de telemática deverão ser do tipo RJ-45 e deverão apresentar as 

seguintes características mínimas: 

 Tipo RJ-45 blindado; 

 08 vias; 

 Categoria 6A; 

 Com janela de proteção frontal e espaço para identificação do ponto, conexões 
do tipo 110; 

 Padrão EIA/TIA 568-A. 

 Os conectores RJ-45 deverão possuir o revestimento dos contatos com banho 
de ouro, na espessura mínima de 50 micro-polegadas, em conformidade com o 
boletim técnico EIA / TIA TSB 40.  

 Devem suportar taxas de transmissão de 10 Gbps. 

Execução 

As tomadas serão instaladas nos locais previsto nos desenhos de projeto previamente 

aprovados. Em seguida, os cabos da rede serão interligados às tomadas.  

Medição 

A abrangência do fornecimento das tomadas inclui o fornecimento das tomadas, sua 

instalação e a sua conexão aos cabos previstos em projeto. Além disso, também fazem 

parte deste escopo os testes de fábrica, a verificação e testes de instalação. 

O desembolso será medido por unidade e liberado após a instalação, a interligação dos 

cabos e os testes de comissionamento. 

Referência: Piallegrand, tomada RJ45 cat 6 modelo 6850 76, suporte modelo 

681599/6850/98. 

6.3.1.6 - Switches de Acesso de 48 portas (02.01.250.01.06) 

Material 

Os Switches de Acesso de 48 portas deverão ter no mínimo as seguintes 

características: 

 Equipamento para instalação em Rack, seguindo o padrão de 19’; 

 Fonte de alimentação 100-240VAC 50/60Hz, com redundância interna; 

 Arquitetura empilhável ou modular “Chassis”; 

 Sistema de ventilação forçada; 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   149/192   

 

 Com 48 interfaces do tipo RJ-45 por Switch ou módulo, operando segundo o 
padrão Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab e com arquitetura “non-blocking”; 

 Tipo empilhável com duas interfaces ópticas, com Transceivers do tipo SFP e 
conector LC; 

 Permitir o auto-sensing para 10/100/1000 Mbps; 

 Possuir LED´s indicativos para análise das portas; 

 Deve implementar Power Over Ethernet (IEEE 802.3af) simultaneamente em 
todas as portas de acesso, não sendo permitido o uso de fonte externa 
redundante; 

 Comutação de pacotes em hardware superior a 25 Mpps; 

 Suporte a VLAN, padrão IEEE 802.1Q, inclusive estendidas, faixa de VLAN ID 
de 1 a 4095. 

 Suporte a Private VLAN; 

 Suportar no mínimo 16.000 endereços MAC; 

 Suporte a agregação de interfaces, padrão IEEE 802.3ad - Link Aggregation; 

 Suporte a Logging local e remoto aos eventos em camada dois e três (L2/L3); 

 Suporte a SNMP v1/v2c/v3; 

 Suporte a DHCP Relay; 

 Suporte a acesso por Secure Shell (SSHv2); 

 Suporte a autenticação por RADIUS e/ou TACACS+; 

 Suporte Jumbo Frame; 

 Suporte a RSTP, padrão IEEE 802.1w; 

 Suporte a MSTP, padrão IEEE 802.1s; 

 Possuir filtros e controles para Frames BPDUs - Spanning Tree Protocol; 

 Suporte ao padrão IEEE 802.1X; 

 Suportar sessões de espelhamento por VLAN e por Interface;  

 Suporte a Roteamento estático;  

 Suporte a priorização, QoS por DiffServ, ToS etc... 

 Suportar o LLDP, padrão IEEE 802.1ab “Link Layer Discovery Protocol”; 

Especificações para as interfaces de redes utilizadas nas interligações: 

 Possuir 02 interfaces óticas no padrão 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) para 
cabeamento mono modo, com arquitetura “non-blocking”, com Transceivers do 
tipo SFP+ e conector LC; 

 Possuir 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) com 
negociação em 10/100/1000 Mbps; 

 A Contratada deverá obrigatoriamente indicar o código dos componentes da 
configuração proposta (módulos, fontes, etc...) e sua respectiva documentação 
comprobatória (catálogos). 
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Execução 

Os switches serão instalados nos bastidores das STS, conforme indicados nos 

desenhos do projeto. Em seguida, os switches serão interligados à patchs panel e à 

rede do canteiro. 

Medição  

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos switches, a instalação, e a 

programação para sua inclusão na rede do aeroporto. Além disso, também fazem parte 

deste escopo à documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação 

dos switches, a verificação e testes de instalação e os ensaios de testes de 

comissionamento. 

O desembolso será medido por unidade liberado após a instalação da infraestrutura, 

cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Enterasys, modelo B5G124-48P2 ou equivalente técnico. 

6.3.1.7 - Distribuidor Intermediário 200x200 pares (02.01.250.01.07) 

Material 

Deverá ser fornecido e instalado distribuidor intermediário na entrada do prédio do 

TECA para conexão dos novos cabos que serão utilizados para reconstituição da rede 

atual para interligação até o TPS existente, com os seguintes materiais: 

 Quadro metálico para instalação aparente em parede, confeccionado em chapa de 
aço galvanizado SAE 1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG), com porta 
com dobradiça e fechadura, com prancha de madeira de compensado naval de 20 
mm de espessura fixada no fundo para fixação dos suportes das 02 barras verticais 
de perfil para 30 blocos cada, com acessórios para fixação de cabos e fios jumpers e 
barra de aterramento, contendo: 

− 20 Blocos de engate rápido de 10 pares, com proteção de sobretensão e 
sobrecorrente, para cabo de entrada; 

− 20 Blocos de engate rápido de 10 pares, de corte, para os cabos de 100 pares, 
para interligação interna. 

 Cordões de interligação entre blocos de engate rápido (jumpers); 

 Acessórios para fixação de fios, identificação; 

 Ter a estrutura metálica aterrada com fornecimento dos cabos e conectores para 
conexão entre as partes metálicas do DG à barra de aterramento eletrônico situado 
sob o piso falso ou nas proximidades; 

Execução 

O DG será instalado na sala da de TI da Fiscalização da Infraero. Em seguida, os 

cabos serão interligados nos seus módulos.  

Medição  
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A abrangência do fornecimento do DG inclui o fornecimento do mesmo, sua conexão 

aos cabos do sistema. Além disso, também fazem parte deste escopo os testes de 

fábrica, a verificação e testes de instalação. Será medido pelo conjunto instalado (cj). 

Referência: Krone ou equivalente técnico. 

6.3.1.8 - Central Telefônica (02.01.250.01.08) 

Material 

A central PABX deverá ter 80 portas de ramais, fonte de alimentação, com retificador e 

baterias e será interligada à rede pública, através de tronco de 2 Mbps. 

A interligação com a concessionária deverá ser efetuada por cabo tronco com a 

previsão de 15 troncos analógicos através de cabo de pares metálicos cuja capacidade 

deverá ser definida pela concessionária. 

Deverá também ser feito um plano de numeração, com numeração uniforme, discagem 

abreviada. 

A central deverá ser digital, com comutação temporal, dotada de serviços integrados 

(PABX -RDSI), com capacidade de comutação de voz e dados.   

Deverá estar equipada com a seguinte capacidade inicial: 

 15 troncos analógicos para interligação com a concessionária; 

 160 portas de Ramais Analógicos MF/DC; 

 02 Mesas Digitais de Operadoras. 

Funcionalidades da Central 

A central deverá: 

 Empregar técnicas digitais na comutação e na transmissão, utilizando-se, 
quando for o caso, de sistema PCM Padronizado para 30/32 canais; 

 Permitir plano de numerarão flexível com possibilidade de numeração dos 
ramais de 1 a 6 dígitos; 

 Atender normas da ANATEL (antigas Práticas Telebrás 220-600-705 220-600-
725), NBR13083 da ABNT e outras que vierem a ser publicadas até o 
fornecimento dos equipamentos; 

 Permitir bloqueio de chamada a cobrar – DDC para todo o sistema e 
selecionáveis por ramal especifico; 

 Ter Certificado de Homologação da Central Telefônica (a proponente deverá 
apresentar o certificado quando da apresentação da Proposta Técnica); 

 Suportar sinalizações de troncos analógicos (multi-frequências e decádicos) e 
digitais com a central pública; 

 Oferecer a possibilidade de acesso a ramais (ou grupos de ramais) através de 
um único dígito. Os dígitos utilizados para esses serviços não devem ficar 
impossibilitados de serem usados como centena ou milhar na numeração dos 
ramais. 
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Facilidades para os ramais 

Os ramais deverão ter as seguintes facilidades: 

 Rechamada Automática (Call Back); 

 Discagem Abreviada; 

 Linha Direta (Hot Line); 

 Bloqueador para DDR; 

 Redirecionamento de Chamadas; 

 Proteção contra siga-me; 

 Intercalação; 

 Espera Automática Sobre Ramal Ocupado; 

 Indicação e Chamada em Espera; 

 Discagem de Saída com Senha a partir de Qualquer Ramal; 

 Acesso Prioritário a Rotas e Troncos; 

 Combinações chefe - secretária; 

 Captura de chamadas; 

 Música ou tom durante espera; 

 Transferência interna de chamadas. 

Facilidade para Mesa Operadora 

O Terminal de Operadora deverá ter as seguintes características mínimas: 

 Possuir telas ou displays de fácil visualização e entendimento, que facilitem o 
manuseio das chamadas pela operadora; 

 Utilização do teclado; 

 Conexão de fone de ouvido; 

 Banco de dados; 

 Proteção por senha; 

 Inclusão de nome, departamento e número de ramal; 

 Buscas pelo nome, departamento, ramal; 

 Monitoração on-line de troncos e/ou ramais. Deverá ser possível à operadora 
consultar o estado (ocupado/livre) dos ramais monitorados sem a necessidade 
de realizar uma chamada para o ramal; 

 Terminal deverá indicar à operadora que existe mensagens a um ramal 
específico quando houver qualquer conexão entre o ramal e a mesa operadora; 

 Indicação do número interno ou externo (função BINA). 

Sistema de Alimentação 

O sistema de alimentação deverá ser composto de um retificador flutuante com entrada 

de 110 / 220 Vca e saída de 48 Vcc e um conjunto de baterias alcalinas do tipo 
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seladas, livres de manutenção, para autonomia de 1 hora, em HMM, no caso de falta 

de energia elétrica. 

Execução 

A Central e os equipamentos do sistema de alimentação elétrica deverão ser instalados 

na sala de TI da Fiscalização da Infraero. Em seguida, a central será interligada ao 

Distribuidor Geral e ao sistema de alimentação elétrica. 

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento da central e seu sistema de alimentação 

elétrica, a instalação, e a programação. Além disso, também fazem parte deste escopo 

à documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação d central, a 

verificação e testes de instalação e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por unidade liberado após a instalação e testes de 

comissionamento. 

Referência: Philips, modelo SOPHO iS3050 ou equivalente técnico. 

6.3.2 - Cabos e Fios (02.01.250.02) 

6.3.2.1 - Cabo de rede interna, F/UTP (02.01.250.02.01) 

Material 

Os cabos de pares trançados deverão ser tipo F/UTP 0,50 mm (23 AWG), blindados, 

com 4 pares, categoria 6A ou superior, observando os requisitos elétricos e físicos do 

Draft 9, das normas ANSI / EIA / TIA 568 - A e EIA / TIA TSB36. Deverão ter capa de 

proteção em PVC, com gravação indicando certificação de Categoria 6A. Os cabos 

terão as seguintes características: 

 Condutores de cobre rígido, com isolação em polietileno de alta densidade ou 
poliolefina coberto de PVC; 

 Condutor: 0,50 mm (23 AWG); 

 Secção transversal circular, para permitir o uso de ferramentas normalmente 
utilizadas com cabos UTP; 

 NEXT menor que - 42 dB em 100 MHz, conforme curva da TIA para Categoria 6 
A; 

 Impedância: 100 ohms ± 22% na faixa de operação; 

 Capa em PVC, na cor azul, com marcação de comprimento indelével em 
espaços inferiores a 1 metro e não propagante de chama; 

 O cabo deverá possuir crossfiller, separador de pares, para garantir a 
concentricidade e desempenho do cabo. 

Execução 

Os cabos serão lançados na infraestrutura prevista nas áreas do canteiro de obras. Em 

seguida, os cabos serão interligados aos Patch Panels e às tomadas RJ 45.  
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Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento e instalação dos cabos, sua conexão 

aos patch panels nas salas de TI às tomadas RJ 45. Além disso, também fazem parte 

deste escopo os testes de fábrica, a verificação, testes de instalação, comissionamento 

e certificação da rede. 

O desembolso será medido por metro e liberado após a o lançamento dos cabos, sua 

conectorização, o comissionamento e certificação da rede. 

Referência: Furukawa, modelo ELET.FAST-LAN23AWGX4P cat. 6 A CM CZ ROHS - 

23400045 ou equivalente técnico. 

6.3.2.2 - Cabo Telefônico para rede externa de 50 pares(02.01.250.02.02) 

Material 

Os cabos telefônicos para instalação externa, tipo CTP, devem apresentar as seguintes 

características: 

 Capacidade de 50 pares; 

 São constituídos por condutores de cobre nu, isolados por polietileno ou 
polipropileno, núcleo enfaixado com material não higroscópico e protegido por 
uma capa APL; 

 Diâmetro nominal do condutor: 0.50 mm 

 Cabos conforme NBR 9124 e SPT - 235-320-701 (TELEBRÁS) 

 Aplicação: Redes externas como cabo primário ou secundário; 

 Capa APL - fita de alumínio politenada lisa, aderida a capa externa de polietileno 
preta; 

 Resistência Elétrica Max em CC: ≤ 94,00 Ω/Km; 

 Desequilíbrio resistivo dos condutores em CC: 1,5 % mínimo, 5% máximo; 

 Capacitância mútua nominal a 800 Hz: ≤ 50 nF/Km; 

 Desequilíbrio capacitivo: 

− Média quadrática par x par máxima: 45,3 pF/km; 

− Média quadrática par x terra médio máxima: 574 pF/km; 

 Resistência mínima de isolamento: ≥ 10 GΩ.Km; 

 Tensão entre condutores CC: ≥ 3,0 kV; 

 Tensão entre condutores e blindagem: 10 kVcc; 

 Resíduo de telefonia a 150 kHz mín. (rms): 67,8 dB/km; 

 Atenuação a 800 Hz: 1,7 dB/km; 

 Diâmetro externo: 15,8 mm. 

Execução 

Os cabos serão instalados nas áreas do canteiro de obras. Em seguida, serão 

conectorizados e interligados aos equipamentos. 
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Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 

propriamente dito. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 

técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação dos cabos, a verificação e 

testes de instalação e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro lançado e liberado após a o lançamento dos 

cabos, sua conectorização e os testes de comissionamento. 

Referência: Furukawa, modelo CTP APL 50x50 ou equivalente técnico. 

6.3.2.3 - Cabo Telefônico para rede externa de 100 pares (02.01.250.02.03) 

Material 

Os cabos telefônicos para instalação externa, tipo CTP, devem apresentar as seguintes 

características: 

 Capacidade de 100 pares; 

 São constituídos por condutores de cobre nu, isolados por polietileno ou 
polipropileno, núcleo enfaixado com material não higroscópico e protegido por 
uma capa APL; 

 Diâmetro nominal do condutor: 0.50 mm 

 Cabos conforme NBR 9124 e SPT - 235-320-701 (TELEBRÁS) 

  Aplicação: Redes externas como cabo primário ou secundário; 

 Capa APL - fita de alumínio politenada lisa, aderida a capa externa de polietileno 
preta; 

 Resistência Elétrica Max em CC: ≤ 94,00 Ω/Km; 

 Desequilíbrio resistivo dos condutores em CC: 1,5 % mínimo, 5% máximo; 

 Capacitância mútua nominal a 800 Hz: ≤ 50 nF/Km; 

 Desequilíbrio capacitivo: 

− Média quadrática par x par máxima: 45,3 pF/km; 

− Média quadrática par x terra médio máxima: 574 pF/km; 

 Resistência mínima de isolamento: ≥ 10 GΩ.Km; 

 Tensão entre condutores CC: ≥ 3,0 kV; 

 Tensão entre condutores e blindagem: 10 kVcc; 

 Resíduo de telefonia a 150 kHz mín. (rms): 67,8 dB/km; 

 Atenuação a 800 Hz: 1,7 dB/km; 

 Diâmetro externo: 15,8 mm. 

Execução 

Os cabos serão instalados nas áreas do canteiro de obras. Em seguida, serão 

conectorizados e interligados aos equipamentos. 
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Medição 

A abrangência do fornecimento dos cabos inclui o fornecimento dos cabos 

propriamente dito. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 

técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação dos cabos, a verificação e 

testes de instalação e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por metro lançado e liberado após a o lançamento dos 

cabos, sua conectorização e os testes de comissionamento. 

Referência: Furukawa, modelo CTP APL 50x100 ou equivalente técnico. 

6.3.2.4 - Cabo de fibra ótica Monomodo (02.01.250.02.04) 

Material 

Os cabos de fibra óptica com 12 fibras terão as seguintes características mínimas: 

 Monomodo; 

 Próprio para instalação em eletrocalhas, eletrodutos aparentes ou subterrâneos 
ou sub-dutos; 

 9 x 125 microns; 

 Perda óptica máxima: 0,5 dB / km tanto em 1310 nm como em 1550 nm; 

 Fibras abrigadas em tubos de proteção de material termoplástico, preenchido 
com geléia de petróleo; 

 Enfaixamento com fitas de material não higroscópico; 

 Capa externa de polietileno de alta densidade, com revestimento adicional de 
proteção contra roedores e insetos, com numeração impressa indicando o 
comprimento em espaços inferiores a 1 metro; 

 Elemento de tração em fios de material sintético de alta resistência à tração, 
aplicado junta à capa externa; 

 Devem atender à norma ANSI / EIA / TIA - 568A e FDDI, Bellcore em todos os 
aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.). 

Execução 

Os cabos serão lançados na infraestrutura. Em seguida, os cabos serão interligados 

aos DGOs.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos cabos, seu lançamento na 

infraestrutura e a sua conexão aos Patch Panels e às tomadas RJ 45. Além disso, 

também fazem parte deste escopo os testes de fábrica, a verificação, testes de 

instalação, comissionamento e certificação da rede. 

O desembolso será medido por metro e liberado após a o lançamento dos cabos, sua 

conectorização, o comissionamento e certificação da rede. 

Referência: Furukawa, modelo CFOA-SM-DDR-G-12 PPU ou equivalente técnico. 
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6.3.2.5 - Cabos de conexão (patch cable) F/UTP (02.01.250.02.05) (02.01.250.02.06) 
(02.01.250.02.07) (02.01.250.02.08) 

Material 

Os cabos de conexão patch cables F/UTP deverão apresentar as seguintes 

características: 

 Cores e respectivos comprimentos: amarela – 1,0 m e 1,5 m / azul – 1,0 m e 1,5 
m; 

 Ser de par trançado, tipo F/UTP 23 AWG, não blindados, extras flexíveis, com 4 
pares, categoria 6A; 

 Ter capa de proteção em PVC na cor azul do tipo não propagante de chamas;  

 Ser provido de conectores machos RJ-45 blindados em ambas as extremidades, 
com acabamento adequado; 

 Possuir crossfiller, separador de pares, para garantir a concentricidade e 
performance do cabo. 

 Ter gravação na capa de PVC, indicando certificação de categoria 6A, em 
conformidade com a norma EIA/TIA TSB36. 

 Suportar taxas de transmissão de 10 Gbps. 

 Ser montados, testado e certificado em fábrica. Não serão aceitos cordões 
montados em campo. 

 Ter conectores RJ-45, com revestimento dos contatos com banho de ouro, com 
espessura mínima de 50 micro-polegadas, em conformidade com o boletim 
técnico EIA/TIA TSB 40 e montagem com pinagem padrão EIA/TIA 568-A e 
proteção em PVC. 

Execução 

Os cabos serão instalados seguindo a planilha de interligação do projeto.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos cabos e a sua conexão aos Patch 

Panels. Além disso, também fazem parte deste escopo os testes de fábrica, a 

verificação e testes de instalação. 

O desembolso será medido por unidade (un) e liberado após sua conectorização e o 

comissionamento. 

Referência: Furukawa, modelo GRC-01-U-06-06/08 ou equivalente técnico. 

6.3.2.6 - Cabos de conexão (patch Cord) Ópticos LC-LC (02.01.250.02.09) 

Material 

O cabo ótico de conexão será duplex e terá as seguintes características técnicas 

mínimas: 

 Tipo monomodo; 

 9/125 µm; 
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 1,5 m de comprimento; 

 Com conectores LC de alta densidade em ambas as extremidades; 

 Pull-proof, garantindo a resistência a esforços mecânicos; 

 Atender a norma ANSI EIA / TIA – 568C em todos os aspectos (características 
elétricas, mecânicas, etc.). 

Execução 

Os cabos serão interligados conforme planilha do projeto.  

Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos cabos e a sua conexão aos DGOs 

e aos equipamentos do sistema. Além disso, também fazem parte deste escopo os 

testes de fábrica, a verificação e testes de instalação. 

O desembolso será medido pela unidade e liberado após sua conectorização e o 

comissionamento. 

Referência: Furukawa, modelo Patch Cordão óptico SM LC/LC SM duplex 1,5 m - 

33005698 ou equivalente técnico. 

6.3.3 - Eletrodutos e Acessórios (02.01.250.03) 

6.3.3.1 - Eletroduto de Ferro Galvanizado - Ø 3/4"(02.01.250.03.01), Ø 1" 
(02.01.250.03.02), Ø 1 1/2" (02.01.250.03.03) e Ø 2" (02.01.250.03.04) 

Material 

Nas instalações ao tempo ou abrigadas aparentes ou embutidas, em alvenarias, nos 

pilares e nas estruturas espaciais, os eletrodutos serão de ferro galvanizado a fogo por 

imersão, do tipo semi-pesado com costura e rebarbas removidas, conforme NBR 5597. 

(5598-EB-342).  

Nas emendas de eletrodutos serão utilizadas luvas sem rosca. 

A fixação dos eletrodutos de ferro galvanizado, nas saídas/derivações de eletrocalhas e 

nas chegadas das caixas deverá ser efetuada através de luvas cônicas sem roscas no 

lado do eletroduto e estas serão fixadas por intermédio de arruelas roscadas e 

terminação com bucha de acabamento, para a proteção mecânica dos condutores. 

Os eletrodutos serão fixados da seguinte forma: 

 Nas paredes em instalação aparente, a fixação será por intermédio de 
abraçadeira com berço e chumbador de expansão; 

 No teto, a fixação será por intermédio de abraçadeira circular, sustentada por 
vergalhão roscado, travada por porcas sextavadas e arruelas lisas e fixado à laje 
por intermédio de chumbador de expansão; 

 A distância máxima entre suportes dos eletrodutos é de 1.500 mm. 

Os acessórios para eletrodutos são os seguintes: 
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LUVA RETA SEM ROSCA (EMENDA) 

Nas emendas de eletrodutos serão utilizadas luvas sem rosca com anel de vedação. 

As luvas sem rosca serão fabricadas em ligas de alumínio e serão destinadas às 

conexões entre os eletrodutos (tipo Reto) e entre eletroduto e condulete (tipo Cônico). 

 As luvas deverão ser de liga de alumínio, sem rebarbas.  

 As luvas deverão ter rosca BSP.  

 A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

 As luvas deverão ser providas de gaxetas de vedação quando a instalação for 
ao tempo e sem gaxetas de vedação quando for instalação interna.  

LUVA CÔNICA SEM ROSCA  

Os eletrodutos, nas saídas/derivações de eletrocalhas e nas chegadas das caixas, 

deverão ser fixados utilizando luvas cônicas sem roscas, de encaixe rápido e estas 

serão fixadas por intermédio de porca para eletroduto e terminação com bucha de 

acabamento, para a proteção mecânica dos condutores. 

 As luvas deverão ser de liga de alumínio, sem rebarbas.  

 As luvas cônicas deverão ter rosca BSP.  

 A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

 As luvas deverão ser providas de gaxetas de vedação quando a instalação for 
ao tempo e sem gaxetas de vedação quando for instalação interna.  

PORCA PARA ELETRODUTO  

As porcas serão instaladas em todas as entradas e saídas das caixas de passagem, 

quadros e painéis, com finalidade de fixação dos eletrodutos. 

 As porcas deverão ter rosca BSP, serão fabricadas em ligas de alumínio sem 
rebarbas. 

 A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

 As porcas deverão atender aos diâmetros externos e respectiva rosca das Luvas 
Cônicas 

BUCHA DE ACABAMENTO  

As buchas serão instaladas nas extremidades dos eletrodutos e também em todas as 

entradas e saídas dos condutores nas caixas de passagem, com finalidade de 

acabamento e proteção dos cabos.  

 As buchas deverão ter rosca BSP, serão fabricadas em ligas de alumínio sem 
rebarbas. 

 A resistência mecânica deverá ser pelo menos equivalente à do eletroduto.  

 As buchas deverão atender aos diâmetros externos e respectiva rosca das Luvas 
Cônicas. 

Execução 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   160/192   

 

Os eletrodutos e acessórios são parte da infraestrutura, que será executada conforme 

projeto previamente aprovado.  

Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura abrange a instalação de todos os 

materiais descritos e os ensaios de testes de comissionamento de todo o conjunto.  

O desembolso será liberado por metro instalado e testado. 

Referência: THOMEU, ou equivalente técnico. 

6.3.4 - Eletrocalhas (02.01.250.04) 

6.3.4.1 - Eletrocalha tipo perfurada – 100x50 mm (02.01.250.04.01), 200x50 mm 
(02.01.250.04.02), 300x50 mm (02.01.250.04.03) e 500x50 mm (02.01.250.04.04) 

6.3.4.2 -  

Material 

As eletrocalhas e seus acessórios serão destinados para alojamento de cabos dos 

sistemas eletrônicos.  

As eletrocalhas serão totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos, com 

furos oblongos de 7x25 mm, espaçados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 

mm no sentido longitudinal. 

A conexão dos acessórios das eletrocalhas deverá ser perfeitamente ajustada sem 

necessidade de adaptações e nem improvisações de peças adicionais.  

Cortes, dobras ou furos não deverão ser executados nas peças após o processo de 

tratamento e pintura da superfície.  

As eletrocalhas e acessórios deverão atender as normas NBR 7008 e NBR 7013 da 

ABNT em vigência.  

As eletrocalhas terão aba de 50 mm, largura definida nas plantas do projeto, 

comprimento de 3.000 mm e fornecido em barras. 

Na fabricação das eletrocalhas e acessórios deverão ser consideradas as seguintes 

características técnicas:  

a) As eletrocalhas perfuradas, saídas intermediárias, saídas terminais, derivações 
e cotovelos deverão ser fabricados em chapas de aço SAE 1008/1010/1020, de 
espessura 1,27 mm (18 MSG). A eletrocalha deverá suportar, no mínimo, carga 
de 10kgf/m distribuída no seu interior e cargas concentradas de 7kgf fixadas nos 
furos centrais a cada 1.500 mm de extensão. Estas cargas não poderão causar 
deformações de qualquer natureza e nem introduzir flexa acima de 3 mm em 
instalações com suportes distanciadas de 1,5 metros.  

b) As junções deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizado SAE 
1008/1010/1020 de espessura 1,27 mm (18MSG).  

c) Os suportes para suspensão deverão ser em chapa de aço galvanizado SAE 
1008/1010/1020 de espessura 1,98 mm (14 MSG).  
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d) Os cortes, furos e as dobras deverão ser efetuados com máxima precisão sem 
deixar rebarbas ou irregularidades.  

e) As eletrocalhas preferencialmente deverão ser executadas em chapas com 
proteção de pré-zincagem. 

As eletrocalhas serão fixadas da seguinte forma: 

 No teto, a fixação será por intermédio de gancho, simples ou fechado em função da 
largura, sustentada por vergalhão roscado, travada por porcas sextavadas e arruelas 
lisas e fixado à laje por intermédio de chumbador de expansão; 

 A distância máxima entre suportes das eletrocalhas é de 1.500 mm. 

Execução 

As Eletrocalhas são parte da infraestrutura, que será executada conforme projeto 

previamente aprovado.  

Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura abrange a instalação de todos os 

materiais descritos e os ensaios de testes de comissionamento de todo o conjunto. 

O desembolso será liberado por metro instalado e testado. 

Referência: Mopa ou equivalente técnico.     

6.3.5 - Caixas (02.01.250.05) 

6.3.5.1 - Caixa de embutir em PVC (02.01.250.05.01) 

Material 

As caixas em PVC para embutir serão utilizadas nas instalações de telemática 

embutidas em paredes, vigas e pilares, para passagem, conexão de cabos e instalação 

de tomadas. 

Estas caixas deverão conter abas apropriadas com rosca para fixação dos espelhos ou 

tampas.  

Deverão ser em PVC rígido de alta resistência. 

A conexão dos eletrodutos para entrada e saída de cabos deverá ser executada pela 

parte superior, inferior, posterior e lateral da caixa, onde deverão conter pré-aberturas 

(tostões) de diversas bitolas de fácil remoção. 

Nas chegadas das caixas os eletrodutos deverão ser fixados utilizando luvas cônicas e 

estas serão fixadas por intermédio de arruelas roscadas e bucha de acabamento, para 

a proteção mecânica dos condutores. 

Execução 

As caixas são parte da infraestrutura, que será executada conforme projeto 

previamente aprovados.  

Medição 
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A abrangência do fornecimento da infraestrutura abrange a instalação de todos os 

materiais descritos e os ensaios de testes de comissionamento de todo o conjunto. 

O desembolso será liberado por unidade instalada e testada. 

Referência: Tigre ou equivalente técnico.      

6.3.5.2 - Caixa de Ligação / Passagem Ø3/4” (02.01.250.05.02), Caixa de Ligação / 
Passagem Ø1” (02.01.250.05.03) e Caixa de Ligação / Passagem Ø1 1/2” 
(02.01.250.05.04) 

Material 

As caixas de passagem de alumínio sem rosca serão utilizadas nas instalações da 

Rede Telemática aparentes, para passagem de cabos, instalação de tomadas. 

As conexões das caixas de passagem aos eletrodutos deverão ser perfeitamente 

ajustadas sem necessidade de adaptações e nem apresentar folgas que possam 

prejudicar a fiação no seu interior. 

As caixas de passagem poderão ser do tipo instalação abrigada ou ao tempo. 

Na fabricação, fornecimento e ensaios as caixas de passagem deverão seguir as 

recomendações das normas: NBR 6235, NBR 5431 e NBR 6720. 

As caixas de passagem deverão ser construídas em liga de alumínio fundido e as 

superfícies tanto internas como externas deverão ser livres de irregularidades e 

saliências. 

Nas caixas de passagem para instalação ao tempo, as aberturas para conexão dos 

eletrodutos deverão ser providas de guarnições em borracha ou elastômero que 

assegurem a vedação de pelo menos grau IP-54. A parte interna do “pescoço” na 

entrada da caixa deverá ser arredondada para evitar escoriação ou danificação do 

isolamento do cabo. 

As caixas de passagem para instalação abrigada não terão essas guarnições e 

portanto as superfícies internas para as entradas dos eletrodutos deverão ser lisas sem 

rebaixos para acomodação e fixação das guarnições. 

Deverão possuir tampas de alumínio estampadas ou fundidas, perfeitamente ajustadas 

e isentas de rebarbas, fixadas às caixas através de parafusos zincados. As caixas de 

passagem para instalação ao tempo deverão possuir anéis de neoprene para vedação 

da superfície entre tampa e o corpo da caixa, com espessura não inferior a 2 mm. 

Deverão possuir marcas do fabricante, código e o diâmetro do eletroduto tanto na 

tampa como no corpo da caixa de passagem, por processo indelével. 

As entradas para eletrodutos nas caixas de passagem, deverão atender aos diâmetros 

externos dos eletrodutos definidos nas seguintes normas: NBR 6150 PVC/A tipo 

rosqueável, NBR 5598 ou Schedule 40. 
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Caixas e conexões deverão ser montadas de acordo com o estabelecido em Projeto, 

obedecendo-se às instruções práticas dos Fabricantes. 

No caso de tampas roscadas de caixas, será obrigatório o emprego de pasta inibidora 

(ou lubrificante), sob recomendação do Fabricante, com a finalidade de impedir o 

engripamento por oxidação. 

Fica claro que os lubrificantes empregados para roscas e conexões, luvas ferrosas ou 

de cobre, não são necessariamente adequados 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 

deverão ser compatíveis com os materiais empregados, devendo-se tomar cuidado 

especial com as conexões de aço e alumínio. 

No caso de lances verticais, a parte móvel deverá ficar no lado superior. 

O tipo da caixa quanto às saídas deverá ser de acordo com a representação nos 

desenhos de instalação, e no caso de trechos retos deverá ser aplicado caixas do tipo 

"C" no máximo a cada 10 metros.  

Execução 

A infraestrutura será executada conforme projeto previamente aprovados.  

Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura inclui o fornecimento dos materiais 

especificados, sua instalação e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por unidade e liberado após a instalação, a interligação dos 

cabos e os testes de comissionamento. 

Referência: DAISA ou equivalente técnico.     

6.3.5.3 - Caixa de passagem metálica (02.01.250.05.05) 

Material 

As caixas de passagem metálicas serão utilizadas nas instalações de telemática 

aparentes e embutidas em paredes, vigas e pilares, para passagem e emenda de 

cabos. 

As dimensões das caixas serão de 200x200x120mm. 

Deverão ser confeccionadas com chapas de aço SAE 1010/1020, bitola 16 MSG, 

dobrada com aplicação do processo de tratamento da superfície.  

As caixas serão dotadas de tampa nas mesmas dimensões da caixa com fechamento 

aparafusada.  

As caixas com dimensões maiores serão dotadas de portas nas mesmas dimensões da 

caixa com dobradiça e fechadura.  
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A conexão dos eletrodutos para entrada e saída de cabos deverá ser executada pela 

parte superior, inferior, posterior e lateral da caixa, onde deverão conter estampas 

(tostões) de diversas bitolas de fácil remoção. 

Nas chegadas das caixas os eletrodutos deverão ser fixados utilizando luvas cônicas 

sem rosca e estas serão fixadas por intermédio de arruelas roscadas e buchas de 

acabamento, para a proteção mecânica dos condutores. 

Execução 

A infraestrutura será executada conforme projeto previamente aprovados.  

Medição 

A abrangência do fornecimento da infraestrutura inclui o fornecimento dos materiais 

especificados, sua instalação e os ensaios de testes de comissionamento.  

O desembolso será liberado por unidade instalada. 

Referência: THOMEU, ou equivalente técnico.      

6.3.6 - Rede de Dutos Subterrâneos Envelopados e Acessórios (02.01.250.06) 

6.3.6.1 - Execução do Banco de Dutos – Ø100mm (02.01.250.06.01)  

 

Material 

Infraestrutura de redes externas, utilizada à instalação de fios e cabos dos sistemas 

eletrônicos e da rede de telemática para rede externa, fibra óptica, etc. será composta 

por eletrodutos tipo Kanaflex ou equivalente técnico, que seja duto corrugado flexível, 

em polietileno de alta densidade (PEAD) de matéria prima não reciclada, atendendo 

teste OIT(NBR-14692), mínimo de 20 minutos e NBR-13897 e NBR-13898, com fita de 

alerta (incluindo cabos). Na proposta técnica a Proponente deverá apresentar os 

laudos de atendimentos às normas anteriormente mencionadas, fornecidos por órgãos 

de competência reconhecida a nível nacional, instalado em banco de dutos subterrâneo 

assentados sobre areia peneirada e regularizada ou envelopados em concreto e caixas 

de passagem conforme projeto, aplicados com os respectivos acessórios padronizados 

e necessários à perfeita montagem mecânica entre os elementos, como curvas, 

derivações, buchas, junções, etc. 

Por rede de eletrodutos subterrâneos (envelopados) compreende-se eletrodutos 

envoltos em concreto, e situados abaixo do nível do terreno, interligados por caixas de 

passagem e/ou canaletas, com caimento nos trechos para escoamento e drenagem de 

água no interior dos eletrodutos.  

Escavação das Valas 

A marcação e abertura das valas deverão ser feitas de acordo com o Projeto, 

procurando seguir a linha reta entre as caixas de passagem. 
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As valas só deverão ser abertas após a verificação da existência de todas as 

interferências, 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 para o reaterro, poderá ser depositado ao longo 

da escavação a uma distância que não perturbe a execução dos serviços. 

As valas deverão manter-se secas, limpas de terra, de desmoronamentos e entulhos 

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 taludes, 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, até a caixa de passagem para ser processada a drenagem. 

Não deverá haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem 

acumulação de água nos eletrodutos. 

No caso de solo de baixa resistência (lodo), deverão ser utilizadas fundações 

adequadas. 

Colocação dos Eletrodutos 

Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverão ser alinhados e arrumados com 

espaçadores de plástico ou outro material qualquer, os quais deverão ser colocados a 

cada 1,3m. 

O topo da rede de eletrodutos deverá ficar na profundidade indicada no Projeto, 

entretanto quando não houver indicação, a profundidade mínima deverá ser de 30cm 

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 por ventura, houver obstáculos, 

não previstos em Projetos, entre duas caixas de passagem consecutivas, pode-se 
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adaptar o feixe de eletrodutos de forma a vencê-lo, tendo-se o cuidado em 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 cabo de maior bitola que será instalado na rede e deverá ainda ser 

observado o raio mínimo de curvatura para eletrodutos. 

Os eletrodutos deverão ser identificados nas entradas e saídas das caixas. 

Os eletrodutos de reserva deverão, após a limpeza, serem vedados em ambas as 

extremidades com tampões adequados. 

Após a preparação do piso da vala, no trecho reto, será executada uma base de 

concreto nivelada ao longo do trecho, de acordo com o detalhamento de projeto, onde 

serão assentadas as cambotas com espaçamento definido em projeto, para o apoio e 

alinhamento dos eletrodutos.  

Após esta montagem será lançada a malha de aterramento sobre a rede de eletrodutos 

em forma de “zig-zag” em toda a extensão do trecho (rede) deixando uma sobra em 

cada extremidade para acabamento e conexão no interior de cada passagem com a 

malha do trecho seqüente. A seguir é executado o envelopamento de concreto 

utilizando-se vibradores. 

Na janela da caixa de passagem, deverão ser conectados nos eletrodutos da rede, 

“boca de sino” para o acabamento de PVC e arremate final da janela da caixa. 

No interior da caixa de passagem deverão ser instalados leitos, eletrocalhas ou “mão 

francesa” com prensa-cabos para o assentamento da cablagem. 

A malha de aterramento no interior da caixa de passagem deverá ser fixada nas 

paredes contornando a caixa, podendo conter uma emenda exotérmica. Desta malha 

serão criados os rabichos para aterramento dos equipamentos metálicos instalados. 

A cada 100 metros ou nas caixas das extremidades do banco de dutos, deverá ser 

prevista uma haste de aterramento; de preferência junto a uma caixa de passagem 

para a conexão da malha de aterramento. 

A malha de rede envelopada deverá ser interligada ao sistema de aterramento geral. 

Nos locais de travessias ou pisos onde existam circulação de cargas provenientes de 

equipamentos, automóveis, caminhões, etc. deverá ser previsto a execução de placas 

de concreto armado (testemunho) ao longo e sobre a rede de eletrodutos para proteção 

do envelopamento. Também para esse trecho a rede deverá ser instalada com a parte 

superior de envelopamento no mínimo a 60 cm do piso acabado. 

Concretagem do Envelope 
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Antes da concretagem do envelope, deverá ser feita uma rigorosa inspeção nos 

eletrodutos, pela FISCALIZAÇÃO. 

O concreto a ser empregado na fabricação dos envelopes, deverá ter tensão mínima 

de ruptura a 28 dias de Fr 150 kg/cm. 

Quando não indicado no Projeto, o traço de concreto deverá ser de 1.2.4. sendo 1 

parte de cimento, 2 de areia e 4 de pedra. 

A pedra a ser usada deverá ser a nº 1. 

A areia a ser usada deverá ser limpa, isenta de materiais orgânicos e sal. 

A quantidade de água a ser usada deverá ser a indispensável para permitir a 

maleabilidade do concreto, portanto, deverá evitar-se o excesso de água para não 

reduzir a tensão de ruptura. 

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 evitar-se esforços mecânicos nos 

eletrodutos devido à vibração. 

Quando a concretagem de um trecho for, por qualquer motivo, interrompida, a 

extremidade do concreto deverá ser inclinada e não lisa, a fim de não formar face 

vertical. Os eletrodutos deverão sobressair de, no mínimo, 50 cm 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 entre faces externas de eletrodutos deverá ser de 50 mm; 

 A distância mínima de face externa de um eletroduto à face do envelope será de 
75 mm para as laterais e de 100 mm na parte inferior e superior. 

 Reaterro das Valas 

Onde forem necessárias, as valas serão reaterradas com o próprio material da 

escavação e devidamente compactadas. 

Os materiais inadequados ao reaterro deverão ser rejeitados. 

Execução 

A infra-estrutura será executada conforme projeto previamente aprovados.  

Medição 

A abrangência do fornecimento da infra-estrutura inclui o fornecimento dos materiais 

especificados, sua instalação e os ensaios de testes de comissionamento. 

Referência: Kanaflex ou equivalente técnico.      
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6.3.7 - Caixas de Passagem Subterrâneas em Alvenaria Armada (02.01.250.07) 

6.3.7.1 - Fornecimento dos materiais e construção da caixa (02.01.250.07.01) 

Material 

As caixas de passagem serão construídas com alvenaria de blocos de concreto, com 

amarrações em aço CA-50, inclusive preenchimento dos furos com groute, lastro de 

regularização em concreto magro Fck=10 Mpa, revestida interna e externamente com 

chapisco e massa única com impermeabilizante, com dimensões de 800x800x1200mm 

para passagem de cabos de eletrônica. 

Tampa em concreto armado, cimentado de regularização, tampa de inspeção em ferro 

fundido. As tampas deverão serão em ferro fundido modular para tráfego leve e 

deverão possuir em alto relevo as inscrições INFRAERO/ELETRÔNICA. 

Para o suporte e instalação dos cabos deverão ser instalados os seguintes acessórios 

em aço galvanizado no interior das caixas: 

 Na parede oposta à entrada dos eletrodutos deverá ser instalado gancho 
puxador de modo a permitir a instalação de roldana para puxamento dos cabos; 

 Em cada uma das paredes laterais da caixa deverão ser instalados perfilados 
verticais onde serão fixados os cabos. 

No interior das caixas de passagem deverá ser instalado tomada/conector para 

aterramento dos cabos e ferragens. Esta providência deverá ser tomada antes da 

concretagem. 

Nas faces laterais de entrada do banco de dutos, as caixas de passagem deverão ser 

dotadas de janelas com dimensão compatível ao banco de dutos, as quais deverão ser 

completadas provisoriamente com tijolos de barro, a fim de que, quando da construção 

da rede de eletrodutos, esta janela possa ser facilmente removida. 

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, 20 cm de espessura. 

A substituição referida deverá ser processada até uma profundidade requerida para 

cada caso. 

No fundo da caixa deverá ser executado em alvenaria/concreto com o dreno embutido.  

Deverão ainda dispor de drenos instalados no fundo da caixa para a drenagem final 

das águas nelas acumuladas, dreno 150 mm preenchido com brita 25 mm. 

No caso de existir lençol freático, as caixas deverão ser herméticas e tanto o fundo 

quanto as paredes serão impermeabilizadas mediante 100 g de Plastimet VZ e 50 g de 

Sika Aer para cada saco de cimento, adicionados durante o preparo do concreto. 

Execução 
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As caixas de passagem de alvenaria serão executadas nos locais previstos nos 

desenhos do projeto previamente aprovados.  

Medição 

A abrangência do fornecimento das caixas de passagem de alvenaria inclui a execução 

das caixas conforme projeto. Além disso, também fazem parte deste escopo a 

verificação e testes de instalação. 

O desembolso será liberado por unidade instalada e testada 

6.4 - AR CONDICIONADO (02.01.260.01) 

6.4.1 - Split (02.01.260.01.01) 

6.4.1.1 - Split SP-01-G A/D (02.01.260.01.01.01) 

Material 

Split modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 60.000BTU/h - 

com tensão/fase/ freq. (220V/3f/60) - localização aparente, estão inclusos: Kit Filtro G1, 

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 3/4. Potência em KW de 5,9, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.2 - Split SP-02-G (02.01.260.01.01.02) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 
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6.4.1.3 - Split SP-03-G (02.01.260.01.01.03) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 0,90, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.4 - Split SP-04-G (02.01.260.01.01.04) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos: Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.5 - Split SP-05-G (02.01.260.01.01.05) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 
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Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.6 - Split SP-06-G (02.01.260.01.01.06) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.7 - Split SP-07-G (02.01.260.01.01.07) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 0,90, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.8 - Split SP-08-G (02.01.260.01.01.08) 

Material 

Split modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 36.000BTU/h - 

com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro 

G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de 

Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC 

Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,49, com instalação. 



INFRAERO                                 FZ.28/000.92/06099/01                                   FL   172/192   

 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.9 - Split SP-09-G (02.01.260.01.01.09) 

Material 

Split modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 36.000BTU/h - 

com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro 

G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de 

Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC 

Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,49, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.10 - Split SP-10-G (02.01.260.01.01.10) 

Material 

Split modelo Underceiling - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 36.000BTU/h - 

com tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro 

G1,  Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de 

Sucção de 3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC 

Isolada para dreno de 3/4. Potência em KW de 3,49, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.11 - Split SP-11-G (02.01.260.01.01.11) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  
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Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.12 - Split SP-12-G (02.01.260.01.01.12) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.13 - Split SP-13-G (02.01.260.01.01.13) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 
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6.4.1.14 - Split SP-14-G (02.01.260.01.01.14) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.15 - Split SP-15-G (02.01.260.01.01.15) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.16 - Split SP-16-G (02.01.260.01.01.16) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,54, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 
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Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.17 - Split SP-17-G A e B (02.01.260.01.01.17) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 30.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,76, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.18 - Split SP-18-G (02.01.260.01.01.18) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76 com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.19 - Split SP-19-G (02.01.260.01.01.19) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 7.500BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 0,65, com instalação. 
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Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.20 - Split SP-20-G (02.01.260.01.01.20) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.21 - Split SP-21-G A e B (02.01.260.01.01.21) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,68, com instalação.     

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.22 - Split SP-22-G (02.01.260.01.01.22) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  
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Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,76, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.23 - Split SP-23-G (02.01.260.01.01.23) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.24 - Split SP-24-G (02.01.260.01.01.24) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,54, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 
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6.4.1.25 - Split SP-25-G (02.01.260.01.01.25) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 24.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 2,14, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.26 - Split SP-26-G A a D (02.01.260.01.01.26) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 48.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

3/4, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 3/4. Potência em KW de 5,61, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.27 - Split SP-27-G (02.01.260.01.01.27) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 30.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 3/8 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 3/4. Potência em KW de 3,17, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 
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Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.28 - Split SP-28-G (02.01.260.01.01.28) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.29 - Split SP-29-G (02.01.260.01.01.29) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.30 - Split SP-30-G (02.01.260.01.01.30) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação. 
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Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.31 - Split SP-31-G (02.01.260.01.01.31) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 18.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

5/8, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 3/4. Potência em KW de 1,78, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.1.32 - Split SP-32-G (02.01.260.01.01.32) 

Material 

Split modelo Hi Wall - Capac. Nominal Refrig. por equipamento 12.000BTU/h - com 

tensão/fase/ freq. (220V /1f / 60) - localização aparente, estão inclusos : Kit Filtro G1,  

Controle Remoto Sem Fio e Kit receptor sinal, Tubulação de Cobre Linha de Sucção de 

1/2, Tubulação de Cobre Linha de Líquido de 1/4 e Tubulação de PVC Isolada para 

dreno de 1/2. Potência em KW de 1,32, com instalação. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 

6.4.2 - Quadro Elétrico de Distribuição (02.01.260.01.02) 

6.4.2.1 - Quadro de força QE-AC-01G (02.01.260.01.02.01) 

Material 
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Quadro para alimentação dos equipamentos de ar condicionado do tipo Split (Split-SP-

01-G até SP-11-G). Tensão nominal 380/ 220 V, trifásico, 60 Hz, barramento com 

corrente nominal adequada para a carga e capacidade de interrupção de corrente de 

curto-circuito de 10 kA. Disjuntor de entrada tripolar, 380 V com capacidade de corrente 

nominal de acordo com a carga total e adequado a interromper o circuito alimentador 

do painel. Disjuntores de saída monofásicos em 220 V F+N, com capacidade de 

correntre nominal de acordo com a potência de cada equipamento. Grau de proteção 

IP-54. Portas com dobradiças e trinco. Chapa espessura mínima 12 MSG. Entradas e 

saídas para cabos com flanges na parte superior e inferior. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do painel conforme Especificação 

Técnica. O painel deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Será medido por 

unidade (un), de acordo com o projeto e os itens de planilha. 

6.4.2.2 - Quadro de Força QE-AC-02G (02.01.260.01.02.02) 

Material 

Quadro para alimentação dos equipamentos de ar condicionado do tipo Split (Split-SP-

12-G até SP-25-G). Tensão nominal 380/ 220 V, trifásico, 60 Hz, barramento com 

corrente nominal adequada para a carga e capacidade de interrupção de corrente de 

curto-circuito de 10 kA. Disjuntor de entrada tripolar, 380 V com capacidade de corrente 

nominal de acordo com a carga total e adequado a interromper o circuito alimentador 

do painel. Disjuntores de saída monofásicos em 220 V F+N, com capacidade de 

correntre nominal de acordo com a potência de cada equipamento. Grau de proteção 

IP-54. Portas com dobradiças e trinco. Chapa espessura mínima 12 MSG. Entradas e 

saídas para cabos com flanges na parte superior e inferior. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do painel conforme Especificação 

Técnica. O painel deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Será medido por 

unidade (un), de acordo com o projeto e os itens de planilha. 

6.4.2.3 - Quadro de Força QE-AC-03G (02.01.260.01.02.03) 

Material 

Quadro para alimentação dos equipamentos de ar condicionado do tipo Split (Split-SP-

26-G). Tensão nominal 380/ 220 V, trifásico, 60 Hz, barramento com corrente nominal 

adequada para a carga e capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito de 10 

kA. Disjuntor de entrada tripolar, 380 V com capacidade de corrente nominal de acordo 

com a carga total e adequado a interromper o circuito alimentador do painel. 

Disjuntores de saída monofásicos em 220 V F+N, com capacidade de correntre 

nominal de acordo com a potência de cada equipamento. Grau de proteção IP-54. 
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Portas com dobradiças e trinco. Chapa espessura mínima 12 MSG. Entradas e saídas 

para cabos com flanges na parte superior e inferior. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do painel conforme Especificação 

Técnica. O painel deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Será medido por 

unidade (un), de acordo com o projeto e os itens de planilha. 

6.4.2.4 - Quadro de Força QE-AC-04G (02.01.260.01.02.04) 

Material 

Quadro para alimentação dos equipamentos de ar condicionado do tipo Split (Split-SP-

27-G até SP-32-G). Tensão nominal 380/ 220 V, trifásico, 60 Hz, barramento com 

corrente nominal adequada para a carga e capacidade de interrupção de corrente de 

curto-circuito de 10 kA. Disjuntor de entrada tripolar, 380 V com capacidade de corrente 

nominal de acordo com a carga total e adequado a interromper o circuito alimentador 

do painel. Disjuntores de saída monofásicos em 220 V F+N, com capacidade de 

correntre nominal de acordo com a potência de cada equipamento. Grau de proteção 

IP-54. Portas com dobradiças e trinco. Chapa espessura mínima 12 MSG. Entradas e 

saídas para cabos com flanges na parte superior e inferior. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento, e a instalação do painel conforme Especificação 

Técnica. O painel deverá ser fornecido completo, com todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Será medido por 

unidade (un), de acordo com o projeto e os itens de planilha. 

6.4.2.5 - Quadro de Distribuição (02.01.260.01.02.05) 

Material 

Quadro de distribuição 380 V / 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico 

+ neutro, autoportante, instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas 

para cabos na parte superior. Barramento principal: 500 A, corrente de curto circuito: 15 

kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 175 A, 15 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 

40 A, 15 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 16 un, 16 A, 15 kA, monopolar. 

Disjuntores de saída: 9 un, 10A, 15 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 25 A, 15 

kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 15 kA, monopolar. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por unidade instalada (un). 
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6.4.3 - Cabos Elétricos (02.01.260.01.03) 

6.4.3.1 - Cabo elétrico de força de baixa tensão - 2,5 mm² (02.01.260.01.03.01) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada 

na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 

13570/1996, seção nominal 1/c #2,5 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da 

PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.3.2 - Cabo elétrico de força de baixa tensão – 6 mm² (02.01.260.01.03.02) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada 

na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 

13570/1996, seção nominal 1/c #6 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da 

PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.3.3 - Cabo elétrico de força de baixa tensão – 10 mm² (02.01.260.01.03.03) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada 

na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 

13570/1996, seção nominal 1/c #10 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da 

PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 
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Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.3.4 - Cabo elétrico de força de baixa tensão – 16 mm² (02.01.260.01.03.04) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada 

na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 

13570/1996, seção nominal 1/c #16 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da 

PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.3.5 - Cabo elétrico de força de baixa tensão – 25 mm² (02.01.260.01.03.05) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento Classe 5, isolação em composto termofixo em dupla camada de 

borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada 

na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme norma NBR 13248 e NBR 

13570/1996, seção nominal 1/c #25 mm². Referência: CABO AFUMEX 450 / 750V da 

PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.3.6 - Cabo elétrico de força de baixa tensão – 50 mm² (02.01.260.01.03.06) 

Material 
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Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado 

(XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°C, fabricado conforme 

norma NBR 7285, seção nominal 1/c #50,0 mm². Referência: CABO VOLTALENE 

0,6/1KV da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.3.7 - Cabo elétrico de força de baixa tensão – 95 mm² (02.01.260.01.03.07) 

Material 

Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera 

mole, encordoamento classe 2, isolação em composto termofixo polietileno reticulado 

(XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura 90°C, fabricado conforme 

norma NBR 7285, seção nominal 1/c #95,0 mm². Referência: CABO VOLTALENE 

0,6/1KV da PRYSMIAN ou equivalente técnico aprovado. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por comprimento instalado (m). 

6.4.4 - Eletrodutos (02.01.260.01.04) 

6.4.4.1 - Eletroduto em PVC Rígido – 3/4” (02.01.260.01.04.01) 

Material 

Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva 

em uma das extremidades, diâmetro 3/4". Referência: Elecon ou equivalente técnico. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por barras instaladas (br). 
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6.4.4.2 - Eletroduto em PVC Rígido – 1” (02.01.260.01.04.02) 

Material 

Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva 

em uma das extremidades, diâmetro 1". Referência: Elecon ou equivalente técnico. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por barras instaladas (br). 

6.4.4.3 - Eletroduto em PVC Rígido – 1 ½” (02.01.260.01.04.03) 

Material 

Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva 

em uma das extremidades, diâmetro 1.1/2". Referência: Elecon ou equivalente técnico. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

O item remunera o fornecimento e a mão-de-obra necessária para a instalação, 

conforme projeto e especificações. Será medido por barras instaladas (br). 

7 - URBANISMO (02.01.270) 

7.1 - FORRAÇÕES (02.01.270.01) 

Pré-plantio 

Precedente à execução do plantio é a consulta aos projetos de hidráulica e elétrica de 

modo a evitar toda e qualquer interferência. A área destinada ao plantio deverá estar 

limpa e totalmente desobstruída de entulhos, o que deverá ser feito pela empresa e/ou 

construtora responsável pelas obras civis no local.  

O plantio deve ser executado após pintura, limpeza e finalização de todas as obras 

civis, a fim de diminuir a perda de vegetação e o prazo de entrega. 

Preparo do Solo 

Toda a área a ser plantada deve encontrar-se limpa e desobstruída de entulhos, sem 

mato e ervas daninhas (inclusive suas raízes). 

Em casos de infestação muito severa de alguma invasora agressiva, realizar capina 

química com herbicida específico. Caso haja necessidade é aconselhável que se repita 
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a aplicação deste produto após a germinação das sementes existentes no banco de 

sementes do solo. 

Revolver a terra, promovendo assim, a descompactação de alguma possível camada 

compactada existente no perfil do solo, destorroamento e aeração do solo. A 

profundidade desejada para a realização desta prática é de aproximadamente 30 cm. 

Realizar o nivelamento da área deixando-se o terreno regularizado ao nível de 

plantação definido no projeto. Caso haja necessidade de se acrescentar um volume 

muito grande de terra (grande profundidade), é aconselhável a utilização de terra de 

enchimento para este fim. 

Cobrir o terreno nivelado com uma camada de terra para plantio, na espessura mínima 

de 10 cm onde serão plantadas as forrações e os arbustos. 

A terra de plantio pode ser adquirida diretamente com fornecedores, porém deve-se 

tomar o cuidado de verificar se a terra é de boa qualidade (rica em matéria orgânica, de 

cor bem escura). No caso de serem plantadas apenas espécies de porte arbustivo e, 

não é necessário fazer adubação adicional. 

Fornecimento de Mudas 

Gramíneas (grama): As mudas das gramíneas listadas na tabela abaixo deverão ser 

selecionadas de acordo com os critérios a seguir: 

Nome científico Nome popular Código na PSQ 

Zoysia japonica Grama esmeralda 02.01.270.01.01 

Devem ser fornecidas em placas. As placas devem ter no mínimo 5 cm de espessura, 

estarem livres de pragas ou ervas daninhas, e serem uniformes quanto à espessura, 

coloração e aspecto geral. 

Plantio 

Sequência de Plantio: 

1) Preparar a terra no mínimo 20 dias antes do plantio. 

2) Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com água.  

3) Plantar as forrações. 

Regar abundantemente. 

Plantio de gramados 

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com 

terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90 m² de 

grama por 1 m² de solo. O terreno deverá estar previamente preparado e nivelado. A 

profundidade mínima de plantio deve ser de 30 cm. Após o plantio, irrigar 

abundantemente. 

Pós Plantio 
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Após o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de 

imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação. Deve ser feita 

preferencialmente nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde. 

Durante os primeiros 60 (sessenta) dias após o final do plantio, deve-se fazer 

manutenção (limpeza de pragas e substituição das espécies mortas e doentes), 

desinfecção fitossanitária, adubação de cobertura com adubo químico (50 gr/m² de 

NPK 10-10-10) e orgânico (50 gr/m² de torta de mamona), obedecendo-se à freqüência 

de visita da equipe de jardineiros a cada 15 (quinze) dias consecutivos. 

Manutenção do Jardim 

Para que o projeto de paisagismo possa atingir sua forma plena, sem riscos de 

descaracterização, é preciso acompanhar cada etapa de seu desenvolvimento, 

suprindo as plantas em todas as suas necessidades básicas. A manutenção de um 

jardim consiste nas seguintes operações:  

Irrigações iniciais diárias e abundantes, sempre nos períodos do dia de menor 

insolação (horários mais frescos do dia). O solo deverá manter-se úmido durante todo o 

dia, evitando-se que haja acúmulo de água no mesmo, o que pode ser extremamente 

prejudicial pra o mesmo, causando maior incidência de doenças. Coordenar os turnos 

de rega junto à empresa responsável pela irrigação. 

Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e doenças de acordo com 

a necessidade. Essas práticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano 

de acordo com cada espécie. 

Realizar adubações periódicas, garantindo assim o ótimo estado nutricional das 

plantas. 

Medição 

A medição dos serviços deve ser feita, para fins de acompanhamento dos serviços, por 

metro  quadrado (m²), em conformidade com o projeto. 

7.2 - REVESTIMENTO DE PISO (02.01.270.02) 

7.2.1 - Piso cimentado (02.01.270.02.01) 

Materiais 

Piso cimentado com acabamento áspero. 

Aplicação: Área de calçada que abrange todo o entorno do Terminal de Passageiros 

com exceção das calçadas dos meios fios de embarque e desembarque.  

Execução 

 Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de 
conformidade com as Normas Brasileiras e água doce, limpa e isenta de 
impurezas. 
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 Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de 
concreto simples, com resistência mínima fck = 9 MPa, na espessura indicada 
no projeto. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos 
serviços de instalações embutidas no solo. 

 Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de 
madeira, de modo a formar os painéis a cada 1,5 m. 

 Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média 
no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto. A profundidade 
das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os caimentos deverão 
respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, 
mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas 
durante os 7 dias posteriores à execução. 

 As superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa. 
Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó 
e alisadas (queima) com desempenadeira de madeira para se obter o efeito 
áspero. 

  Todas as operações e trabalhos deverão ser executados tomando-se as 
precauções referentes à observância quanto aos caimentos desejados. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por metro quadrado (m²) 

após a sua execução conforme projeto.  

8 - PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES (02.01.280) 

8.1 - CERCAS (02.01.280.01) 

Material 

Cerca feita com mourões de concreto, tela galvanizada com 2 m de altura, com malha 

de 2”x 2”, com fio nº10 e com 3 fios de arame farpado. 

Execução 

Antes da construção, devem ser feitos o desmatamento, destocamento e limpeza de 

uma faixa de 2 m de largura, deixando-a isenta de quaisquer vegetais. 

Os mourões principais (cantos e portões) devem ser colocados em primeiro lugar, a fim 

de permitir um perfeito alinhamento e espaçamento uniforme entre os mourões 

intermediários. 

Os mourões devem ficar rigorosamente alinhados, aprumados e firmes. Quando 

assentes em terreno pouco consistente, devem ter uma base de concreto simples de 
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traço 1:3:5 de cimento, areia e pedra, com dimensões que assegurem perfeita 

estabilidade. 

Os mourões esticadores devem ser cravados no terreno até a profundidade de 0,70 m 

e devem ser usados nos cantos, nos pontos de mudança de alinhamento da cerca e 

junto aos portões. Nos trechos retos devem ser usados a cada 30 m. 

Os mourões de suporte devem ser cravados no terreno até a profundidade de 0,70 m, 

com espaçamento máximo de 3 m e mínimo de 2,50 m entre os mourões consecutivos. 

No bico dos mourões devem ser colocados 3 fios de arame farpado, devidamente 

esticados e amarrados por arames lisos nº 12, passados através dos furos dos 

mourões. 

Para reforço da tela, devem ser enfiados nas malhas, ao longo e junto de cada borda, 

arames lisos nº 10, colocados à proporção que a tela é distendida. 

A tela, juntamente com os arames de reforço, deve ser esticada sem formação de colos 

e em seguida amarrada a cada mourão com arames lisos nº 12 em 6 pontos 

igualmente espaçados. Não será permitido emendar a tela no intervalo entre 2 

mourões. 

Concluída a cerca, todos os mourões devem ser pintados com tinta impermeabilizante 

para concreto. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Normas 

ABNT NM 189/00 – Arame de aço-carbono ovalado zincado 

ABNT NM 191/00 – Arame farpado de aço zincado de dois fios 

ABNT NBR 7176/82 – Mourões de concreto armado para cercas de arame farpado 

ABNT NBR 11169/89 – Execução de cercas de arame farpado 

Medição 

A medição dos serviços deve ser feita por comprimento (m) de cerca instalada, em 

conformidade com o projeto. 

8.2 - PORTÕES (02.01.280.02) 

Materiais 

Portão em gradil eletrofundido composto por malhas retangulares 65 x 132 mm, sendo 

barras chatas verticais e arames redondos horizontais, com moldura eletrofundida 

reforçada, na cor branca, fixado a pilaretes de concreto, referencia Metalgrade Artis 

portão 5,00 x 2,11 m ou equivalente técnico. 
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Execução 

 Fundação e pilarete: 

Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m; 

As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco; 

O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão. 

 Portão: 

Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, 

barras e chapas; 

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se 

limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a 

frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco); 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato; 

Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 

completamente limpa, seca e desengraxada; 

O gradil deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior e inferior 

conforme o desenho, não deve haver folgas entre os gradis e os quadros; 

No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento 

suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão. Principalmente nos portões 

com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, 

quando o fecho inferior estiver aberto 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Medição 

A medição dos serviços deve ser feita por unidade (un) de portão instalado, em 

conformidade com o projeto. 

8.3 - PLACA DE OBRA (02.01.280.03) 

Materiais 

Deverá ser providenciada placa de obra em chapa de aço pintada nas dimensões 3,00 

x 2,00 m, inclusive estrutura de madeira 

Execução 

Na obra, em local visível, será obrigatória a colocação de uma placa contendo o nome 

e endereço da empresa contratada e o nome completo e registro no CREA - Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região sob a qual esteja 
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jurisdicionada a obra. A placa seguirá o modelo fornecido pela INFRAERO, de acordo 

com o Manual Visual de Placas de Obras do Governo Federal, e deverá ter as 

proporções previstas no mesmo. 

Recebimento 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus 

para a CONTRATANTE. 

Medição 

Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por metro quadrado (m²) 

após a sua execução conforme projeto.  

9 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (02.02.100.01) 

9.1 - MOBILIZAÇÃO 

É a etapa que precede as demais. Corresponde às atividades necessárias ao perfeito 

desempenho da CONTRATADA permitindo que esteja apta, a partir da disponibilização 

de todos os equipamentos indispensáveis à perfeita execução dos serviços 

contratados, atendendo às recomendações quanto aos aspectos técnicos e ao 

cronograma previsto. Nela se incluem as despesas relativas à mobilização de pessoal, 

mobilização / transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, mobiliário, etc., de 

propriedade da CONTRATADA, e necessárias à execução de todos os serviços 

contratados.  

A mobilização de mão-de-obra e equipamentos para a instalação do Canteiro de Obras 

e execução dos primeiros serviços deverá seguir as cláusulas previstas no inciso XIII 

do Art. 40 da Lei 8.666/93, que incluem o transporte da mão-de-obra indireta 

necessária à preparação da instalação do canteiro de obras e de transporte e revisão 

dos equipamentos necessários à execução dos primeiros serviços. 

9.2 - DESMOBILIZAÇÃO  

Ao final dos trabalhos a CONTRATADA deverá efetuar a desmobilização do Canteiro, 

removendo todos os materiais, equipamentos, redes e ligações provisórias destinados 

exclusivamente às instalações da CONTRATADA.  As instalações destinadas ao 

escritório da FISCALIZAÇÃO, assim como as instalações e ligações necessárias ao 

seu funcionamento, não deverão ser desmobilizadas.  


