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INFORMAÇÕES GERAIS 

Pretendente/Consumidor: PEDRA PRETA  

Obra: SISTEMA DE ABASTECIMENTO  

Localidade: PEDRA PRETA - MT  

Data: Junho / 2017  

Descrição do Projeto: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas 

específicas para a Elaboração de um (a) Estudo de Concepção do 

sistema de abastecimento de água. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas 

a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto os parâmetros 

mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas 

da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária 

descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos 

fornecidos. 

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os 

serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 
INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a 

seguinte ordem de prioridade: 

Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM; 

Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes; 

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala); 
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Entende-se por concepção de sistema de abastecimento de Água, o conjunto de estudos 

e conclusões referentes ao estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições 

necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar. 

No conjunto de atividades que constitui a elaboração do projeto de um projeto de sistema 

de abastecimento de água, a concepção pode, às vezes, ser precedido de um diagnóstico técnico e 

ambiental da área de estudo ou, até mesmo, de um Plano Diretor da Bacia Hidrográfica. 

Basicamente a concepção tem como objetivos: 

Identificação e quantificação de todos os fatores intervenientes com o sistema de 

abastecimento de água; 

Diagnostico do sistema existente, considerando a situação atual e futura; 

Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alterativas selecionadas; 

Escolha da alternativa mais adequada mediante comparação técnica, econômica e 

ambiental, entre as alterativas: 

Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativas das quantidades de serviços que 

devem ser executados na fase de projeto. (TSUTIYA, 2006) 

 

 GENERALIDADES  

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o sistema de abastecimento de água município, 

afim de propor melhorias e remodelações na rede existente no que for necessário para o seu 

melhoramento. Metodologicamente, a pesquisa se dividiu em três etapas, como: visita “in loco” para 

conhecimento da realidade local e coleta de dados; análise de dados do sistema existente, e 

elaboração de anteprojetos para verificação de viabilidade econômica para implantação da proposta. 

 

É importante ressaltar que o presente documento tem como função o auxílio na tomada de 

decisão no tocante ao estudo de concepção do sistema de abastecimento de água, orientando 

tomada de decisões e estudos necessários para a elaboração de projeto executivo, captação de 

recursos, execução de projeto e apresentação de resultados. 
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 PARTES DE UM SISTEM A DE AB ASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A concepção deverá estender-se aos diversos componentes do sistema de abastecimento 

de água e definidas a seguir: 

Manancial: é o corpo de água superficial ou subterrâneo, de onde é retirada a água para o 

abastecimento. Dave fornecer vazão suficiente para atender a demanda de água no período de 

projeto, e a qualidade dessa água deve ser adequada sob o ponto de vista sanitário. 

Captação: conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados junto ao manancial, 

para a retirada de água destinada ao sistema de abastecimento. 

Estação elevatória: conjunto de obras e equipamentos destinadas a recalcar a água para a 

unidade seguinte. Em sistemas de abastecimento de água, geralmente há várias estações 

elevatórias, tanto para o recalque de água bruta, como para o recalque de água tratada. Também é 

comum a estação elevatória, tipo "booster”, que se destina a aumentar a pressão e/ou vazão em 

adutoras ou redes de distribuição de água. 

Adutora: canalização que se destina conduzir água entre as unidades que precedem a rede 

de distribuição. Não distribuem a água aos consumidores, mas podem existir as derivações que são 

as sub-adutoras. 

Estação de tratamento de água: conjunto de unidades destinado a tratar a água de modo a 

adequar as suas características aos padrões de potabilidade. 

Reservatório: é o elemento do sistema de distribuição de água destinado a regularizar as 

variações atue as vazões de adução e de distribuição e condicionar as pressões na ride de 

distribuição. 

Rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento de água formada de tubulações e 

órgãos acessórios, destinada a colocar água potável à disposição dos consumidores, de forma 

continua, em quantidade e pressão recomendada.  

O objetivo principal do sistema de abastecimento de água é fornecer ao usuário uma água 

de boa qualidade para seu uso, quantidade adequada e pressão suficiente (TSUTIYA, 2006). 
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2 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

 Formação Administrativa 

 

Distrito criado com a denominação de Pedra Preta, pela lei estadual nº 2133, de 21-01-1964, 

subordinado ao município de Rondonópolis. Elevado à categoria de município com a denominação 

de Pedra Preta, pela lei estadual nº 3688, de 13-05-1976, então desmembrado do município de 

Rondonópolis (PMSB, 2017). 

 

 Caracterização da área de planejamento 

O Quadro 1 contempla os dados relativos à localização do Município de Pedra Preta no 

âmbito Estadual e regional. Sendo os Municípios limítrofes, Alto Garças; Guiratinga; Itiquira; 

Rondonópolis e São José do Povo (PMSB, 2017). 
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Quadro 1. Dados de localização do município de Pedra Preta - MT 

 

           Fonte: IBGE 
in @cidades e Associação Matogrossense dos Municípios – AMM 

 

 

 Localização da área de planejamento 

A área de Planejamento se refere ao município de Pedra Preta, localizado à 241 km da capital 

na região sudeste do estado, pertencente ao consorcio Região Sul.  

 

 Acesso e estradas vicinais 

Os acessos, vias, entradas, rodovias estaduais e federais, e estradas vicinais nos limites de 

Pedra Preta são expostos no Erro! Fonte de referência não encontrada. - Vias de acesso do 

Município de Pedra Preta. A única via federal que transpassa o município é a BR-364, perpendicular 

a ela temos as estaduais MT-459, a MT- 458 e a MT- 470 na região norte - oeste, ao sul-oeste do 

município encontram se as MT-040, MT-458 e MT- 461 (PMSB, 2017). 

 

 Caracterização do meio físico 

Apresenta-se a seguir a caracterização do meio físico, compreendendo os aspectos 

pedológicos, geológicos e climatológicos para a área urbana e peri-urbana de Pedra Preta.  

As descrições do meio físico das cidades e entorno tiveram como principal fonte o Projeto de 

Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2004), cujos 

mapeamentos foram apresentados por folha cartográfica, consoante os preceitos do Decreto-Lei 243-

1967 que define as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira. O Sistema Cartográfico Nacional é 

constituído pelas entidades nacionais, públicas e privadas, que tenham por atribuição principal 

executar trabalhos cartográficos ou atividades correlatas (PMSB, 2017). 

Dados geográficos da área de planejamento 

Mesorregião (MR) Sudeste Matogrossense 

Microrregião Rondonópolis 

Coordenadas geográficas 

da Sede 

Latitude Sul 
Longitude 

Oeste 

16° 35’ 20” 54° 25’ 10” 

Altitude 248 m 

Área Geográfica 4.193,18 km² 

Distância da Capital 

(Cuiabá) 
241 km 

Acesso a partir de Cuiabá BR-364 
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A sede do município de Pedra Preta encontra-se na Folha SE.21-X-B, situada na porção 

sudeste do Estado de Mato Grosso entre os paralelos 16º00’ e 17º00’ de latitude sul e os meridianos 

54º00’ e 55º30’ de longitude oeste de Greenwich (PMSB, 2017). 

A folha possui como principais centros urbanos, além de Pedra Preta, as cidades de 

Rondonópolis e Juscimeira. Apresenta como principais acessos rodoviários as BR’s 364 e 163 e as 

MT’s 130, 270 e 340, dentre outras. O Rio São Lourenço é o principal curso d’água da área, drenando-

a no sentido leste-oeste. Pedra Preta encontra-se na margem esquerda de um afluente do rio Jurigue, 

da bacia hidrográfica do rio Vermelho. 

A folha é constituída, de uma maneira geral, por rochas das Formações Aquidauana, Ponta 

Grossa, Furnas, Botucatu, Grupo Cuiabá, sedimentos da Formação Pantanal e da Superfície 

Peneplanizada Terciária. 

O relevo varia de plano à montanhoso e a cobertura vegetal é de Floresta, Cerradão, Cerrado, 

Campo Cerrado e Vereda Tropical. 

Nas áreas aplanadas e altas ocorrem Latossolos Vermelho-Escuros, Latossolos Vermelho-

Amarelos e Areias Quartzosas, enquanto nas áreas baixas referentes ao pantanal estão presentes 

Plintossolos, Planossolos, Areias Quartzosas Hidromórficas e Podzólicos Vermelho-Amarelos 

distróficos. Na planície do Rio São Lourenço ocorrem Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos, 

Cambissolos eutróficos e Solos Aluviais, próximo ao limite com a Folha Poconé (SE.21-X-A) (PMSB, 

2017). 

 

 Aspectos Pedológicos 
 

A identificação e descrição dos solos aqui apresentada, por ausência de trabalhos de 

mapeamento dos solos urbanos em escala de maior detalhe, foi obtida a partir dos relatórios do 

projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2004) 

, apresentado na escala 1:250.000. Nessa escala não se encontram mapeadas importantes unidades 

pedológicas em áreas urbanas como, por exemplo, aquelas estreitas faixas de solos hidromórficos 

(solos com excesso de umidade, permanente ou temporária) que podem ocorrer em fundos de vales, 

locais para onde se dirigem naturalmente os fluxos de água pluvial, e mesmo de águas servidas. 

Constituem-se em áreas ambientalmente frágeis, com alta suscetibilidade à erosão e à contaminação, 

e que devem ser devidamente mapeadas e protegidas. Projetos de drenagem devem evitar o 

lançamento direto de cargas elevadas de água nessas áreas, especialmente se os lançamentos 

forem desprovidos de eficientes sistemas de dissipação de energia (PMSB, 2017). 

O processo de uso e ocupação do solo urbano deve ser realizado levando-se em 

consideração seus limites e fragilidades do ambiente, em especial do meio físico. O conhecimento e 

mapeamento dos distintos tipos de solos é importante, por exemplo, para informar quanto à 

capacidade de carga (tensões admissíveis) de obras civis, situação do lençol freático, condições para 

o desenvolvimento de plantas, dentre outros. Parâmetro geotécnicos podem ser determinados como 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

adensamento, permeabilidade, resistência ao cisalhamento, erodibilidade, colapsividade, resistência 

compactada e saturada, compressibilidade compactada e saturada, entre outras (OLIVEIRA & 

BRITO, 1998 ). Segundo PEDRON et al. (2004)  a questão negativa da expansão urbana é relativa a 

artificialização do ambiente. Há, porém, uma prática crescente entre arquitetos e engenheiros em se 

considerar a organização original do ambiente nos projetos de obras urbanas, mas que, entretanto, 

conforme argumenta OLIVEIRA (2002 ), pode-se esbarrar na falta de informação sobre a aptidão de 

uso do solo no meio urbano e dos demais elementos que compõem o ambiente.  

A aptidão do uso do solo urbano à urbanização (representado em mapa geralmente 

denominado de “Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização”) pode ser definida como a capacidade 

dos terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do urbanismo, com o mínimo 

de impacto possível e com o maior nível de segurança. Sua análise parte do mapeamento, 

caracterização e integração de atributos do meio físico que condicionam o comportamento deste 

frente às solicitações existentes ou a serem impostas (PMSB, 2017). 

As descrições de solos aqui utilizadas são as da pedologia, e sua interpretação, em trabalhos 

de engenharia, pode trazer alguma dificuldade, dada especialmente às diferentes nomenclaturas e 

interpretações de características dos solos. Recomenda-se, portanto, consulta ao trabalho de 

MENDONÇA SANTOS (2009) , que apresenta uma síntese elaborada a partir de algumas 

características das classes de solos, descritas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos-SiBCS 

(EMBRAPA, 2013)  bem como de conceitos geotécnicos preliminares, destacando-se alguns atributos 

e parâmetros destas classes que possam influenciar seu comportamento geotécnico. 

O do Mapa de Reconhecimento de Baixa Intensidade dos Solos e Pontos Amostrais (Folha 

SD.21-Z-D), do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico na escala 1:250.000 indica que na área 

urbanizada e peri-urbana da cidade de Pedra Preta encontra-se no domínio de solo Podzólico 

Vermelho-Amarelo eutrófico (PVe7) que apresenta horizonte A moderado epicascalhento, textura 

média e média/argilosa, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado e ondulado, 

associado a Solos Concrecionários Câmbicos distróficos, A moderado, textura média/argilosa e 

argilosa, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado e ondulado, e Podzólico 

Vermelho-Amarelo distrófico, A moderado cascalhento, textura média/argilosa, fase Floresta Tropical 

Subcaducifólia, relevo suave ondulado e ondulado. Essa classe de solo está descrita da seguinte 

forma: 

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO, DISTRÓFICO E EUTRÓFICO - São solos 

minerais, não hidromórficos, com horizontes B textural, de cores vermelho-amareladas e distinta 

diferenciação entre os horizontes principalmente no tocante a cor, estrutura e textura. 

São profundos e pouco profundos, bem drenados, com argila de atividade baixa (maioria) e 

alta, horizonte A do tipo moderado (maioria) e chernozêmico e textura que varia de arenosa/média e 

média/argilosa, podendo apresentar cascalhos junto à massa do solo. 
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Os álicos ocorrem à nordeste e sudoeste da folha em caráter de dominância, sob relevo plano 

e suave ondulado, originados da decomposição de rochas da Formação Aquidauana (arenitos), e se 

encontram sob cobertura vegetal de Cerrado Tropical Subcaducifólio. 

Os distróficos ocorrem em caráter de dominância, à sudoeste da folha e ao sul de 

Rondonópolis, sob relevo plano e suave ondulado e cobertura vegetal de Cerrado Tropical 

Subcaducifólio, estando relacionados à sedimentos da Formação Pantanal e Aluviões Atuais. 

Os eutróficos ocorrem em caráter de dominância, à leste e norte da folha, em relevo que varia 

de plano à forte ondulado e montanhoso e sob cobertura vegetal de Floresta Tropical Subcaducifólia, 

originando-se de rochas das Formações Ponta Grossa, Aquidauana e Furnas (PMSB, 2017). 

A presença de cascalhos e concreções é comum em algumas unidades, podendo ocorrer em 

todo o perfil ou apenas em parte. 

Os álicos e distróficos apresentam como maior limitação ao uso agrícola a sua baixa 

fertilidade natural, necessitando de adubos e corretivos para o uso agrícola. Os eutrófico geralmente 

estão sob relevo que apresentam altos declives, com exceção da unidade PVe1 que ocorre na 

planície do Rio São Lourenço, e devido a isso apresentam elevada susceptibilidade à erosão, o que 

juntamente com o impedimento ao uso de máquinas agrícolas constituem suas mais sérias limitações 

(PMSB, 2017). 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO ÁLICO E DISTRÓFICO - Compreende solos minerais, 

não hidromórficos, caracterizados pela ocorrência de um horizonte B latossólico de cores vermelho-

escuras, vermelhas ou bruno-amareladoescuras, com teores de Fe2O3 entre 8 e 18 % nos solos 

argilosos ou muito argilosos e normalmente menor que 8% nos solos de textura média. 

São profundos bastante intemperizados, acentuadamente a bem drenados, friáveis a muito 

friáveis e com grande homogeneidade de características ao longo do perfil. 

Possuem baixa fertilidade natural, horizonte A do tipo moderado, textura média, argilosa e 

muito argilosa, ocorrem sob relevo plano e suave ondulado e sob cobertura vegetal de Cerrado 

Tropical Subcaducifólio (PMSB, 2017). 

Têm sua origem relacionada as Superfícies Peneplanizadas Terciárias, que ocorrem ao sul 

de Rondonópolis e as litologias das Formações Aquidauana, Furnas e Ponta Grossa, do Paleozóico. 

Ocorrem com maior expressão ao sul de Rondonópolis, porém são também verificados como 

subdominantes dispersos pela área. 

Apresentam condições físicas favoráveis ao aproveitamento agrícola, tendo limitações ao uso 

com relação às características químicas, pois são de baixa fertilidade. O uso de adubos e corretivos 

é necessário (PMSB, 2017). 

 

 Aspectos Geológicos 
A concentração urbana tem-se caracterizado como um aspecto marcante em grande parte 

dos municípios brasileiros. A concentração populacional e o crescimento das áreas urbanas têm 

gerado inúmeros conflitos de diferentes origens e motivos que, se não administrados corretamente, 
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podem levar a uma perda significativa da qualidade de vida, além de gerar situações críticas e mesmo 

catastróficas. Por outro lado, as ações de planejamento do uso urbano do solo, voltadas a garantir 

uma ocupação segura e econômica, mostram-se inadequadas e incompatíveis com o nível exigido 

pela elevada taxa de crescimento das cidades, especialmente quanto à consideração de fatores 

fisiográficos (PMSB, 2017).  

Conforme ZAINE (2000) , dentre as áreas que devem colaborar, e até servir como ponto de 

partida para as ações de planejamento urbano, deve ser destacado o conhecimento do meio físico 

geológico. Este campo de atuação, que pode ser denominado Geologia de Áreas Urbanas ou 

Geologia de Engenharia em Áreas Urbanas, engloba uma grande variedade de temas técnico-

científicos exclusivos. Quanto ao ambiente geológico - ou meio físico geológico, que tem como 

componentes materiais o ar, a água, o solo e a rocha - são inúmeros os problemas de natureza 

geológico-geotécnica, comumente registrados em núcleos urbanos, mesmo naqueles de pequeno e 

médio porte. Dentre os problemas mais comuns destacam-se: a) os conflitos entre as diferentes 

formas de uso e ocupação do solo; b) a degradação resultante da exploração de materiais naturais 

(areia, argila e rocha), para uso na indústria e na construção civil; c) a intensificação de processos 

geológicos exógenos (escorregamentos, erosão e assoreamento), por vezes, acarretando a 

instalação de graves situações de risco geológico e o registro de trágicos acidentes; d) a falta de 

critérios na disposição de resíduos urbanos e industriais, não raro, resultando na contaminação dos 

recursos hídricos (PMSB, 2017).  

O mapeamento geológico-geotécnico analisa de forma conjunta o comportamento e as 

propriedades das rochas e dos solos (características geotécnicas) e sua gênese (características 

geológicas), isto é, reúne um determinado número de informações e análises extensivas para toda a 

área estudada e orientadas pela base geológica. Desta forma, pode reunir os subsídios do meio físico 

geológico, tanto para o planejamento da ocupação futura, quanto para a correção dos problemas de 

natureza geológico-geotécnica instalados nos núcleos urbanos. 

A ausência desses produtos cartográficos para os municípios de Mato Grosso levou-nos a 

buscar a fonte que sintetiza, na mesma escala, os aspectos no meio físico em todo o Estado, que é 

o Projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 

2004). 

A identificação e descrição geológica aqui apresentada, portanto, foi obtida a partir dos 

relatórios oficiais com os mapas geológicos correspondentes apresentados na escala 1:250.000. 

Nessa escala não se encontram mapeadas unidades litológicas e estruturais que podem ser 

importantes para o planejamento, projeto e execução de obras de infraestrutura em áreas urbanas. 

Observa-se no mapa “Principais Aspectos Geológicos”, na escala 1:250.000 da Folha SE.21-

X-B, que a cidade de Pedra Preta se encontra sobre rochas sedimentares de idade Devoniana da 

Formação Furnas (SDf - arenitos ortoquartzíticos de granulometria grosseira a localmente finos. Na 

base apresentam horizontes conglomeráticos monomíticos de espessuras métricas), aflorando 
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rochas de idade Ordo-Siluriano do Grupo Rio Ivaí (OSri) no vale do Rio Jurigue, a norte/nordeste da 

cidade (PMSB, 2017). 

GRUPO RIO IVAÍ - Conforme ASSINE, (1996), o Grupo Rio Ivaí compreende, da base para 

o topo, as formações Alto Garças, Iapó e Vila Maria. Das três, apenas a última foi até o momento 

datada, tendo sido deposicionada no Llandoveriano Inferior, verificada com base em tetradas de 

esporos de plantas terrestres e no fitoplâncton (GLAY, et al., 1985 apud ASSINE, 1996).  

A Formação Furnas foi durante muitos anos considerada a unidade litoestratigráfica basal da 

Bacia do Paraná em sua porção brasileira, embora sedimentos subjacentes já tivessem sido 

constatados por MAACK, (1947, apud ASSINE, 1996), que descobriu diamictitos sob os arenitos 

conglomeráticos daquela unidade em afloramentos no Estado do Paraná. Para tais sedimentos, 

propôs a denominação de Formação Iapó, sugerindo idade siluriana por correlação com unidades 

presentes no Grupo Table Mountain da África do Sul. Estes fatos, porém, não tiveram muita 

repercussão na comunidade geológica brasileira até que fosse comunicada a descoberta de 

sedimentos da Formação Vila Maria (FARIA & REIS NETO, 1978), na borda norte da bacia (PMSB, 

2017).  

A Formação Vila Maria, definida por FARIA & REIS NETO, (op. cit.), compreende um pacote 

sedimentar com espessura máxima de 40 m, aflorante na região de Piranhas - Bom Jardim, no 

sudoeste de Goiás, sotoposta a Formação Furnas, em contato concordante e gradacional. A 

designação provém do povoado Vila Maria, ao sul de Arenópolis, no Estado de Goiás. Da base para 

o topo, FARIA & REIS NETO, (op. cit.), descreveram-na como constituída de conglomerado polimítico 

com intercalações de folhelhos, folhelhos gradando de cinza esverdeado a marrom, fossilíferos 

(orbiculóidea), com laminações de calcita, arenito com laminação cruzada e estrutura flaser em 

interlaminações de siltitos e folhelho; siltito vermelho gradando para arenito fino, laminado e 

moscovítico. A seqüência inferior (conglomerado e folhelho) apresenta características de um turbidito 

de facies proximal, enquanto a seqüência arenosa superior, de planície de maré (PMSB, 2017).  

FARIA, (1982), dividiu-a em três seqüências litológicas: seqüência basal, constituída de 

diamictitos polimíticos com ocasionais intercalações delgadas de folhelhos e arenitos; seqüência 

intermediária, composta de folhelhos fossilíferos com bancos de arenitos finos, feldspáticos a 

arcoseanos e calcíferos; e a seqüência superior, constituída de arenitos róseos a avermelhados, 

finos, feldspáticos, que são sotopostos por siltitos avermelhados com níveis arenosos.  

Os níveis de folhelhos contém a fauna fóssil da formação, (brachiopodos, pelecípodos e 

archeogastrópodos). A fauna fóssil coletada não forneceu caracteres seguros para afirmação de 

idade siluriana para a Formação Vila Maria, entretanto, a ocorrência do icnogênero “arthrophycus” 

descrita por BURJACK & POPP, (1981), permitiu atribuir idade Llandoveriano Inferior (Siluriano 

Inferior) para a Formação Vila Maria.  

Quanto ao ambiente de sedimentação, FARIA, (op. cit.), considera ambiente litorâneo de 

águas rasas sob influência de marés, com exposições periódicas (laminações cruzadas e gretas de 

contração). A presença de importantes intervalos pelíticos demonstra condições temporárias de 
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ambiente sub-litorâneo. A cor vermelha predominante, sobretudo nos siltitos e arenitos feldspáticos, 

sugere ambiente oxidante para essas litologias (PMSB, 2017).  

De acordo com ASSINE, (op. cit.), a origem marinha da Fm. Vila Maria é atestada pela 

presença de variados tipos de invertebraos (pelecípodos, gastrópodos e braquiópodos inarticulados), 

descritos por Popp et al., (1991), e acritarcas (GRAY et al., 1985).  

Ainda segundo ASSINE, (1996), os arenitos da Fm. Alto Garças são facilmente confundidos 

com os da Fm. Furnas. A chave para a sua identificação é a constatação dos diamictitos da Formação 

Iapó e/ou folhelhos da Fm. Vila Maria, que, toda via, nem sempre ocorrem devido a erosão do topo 

do Grupo Rio Ivaí.  

Rochas desta unidade ocorrem em pequena área (menor que 0,5%), a sul da cidade de 

Jaciara, junto ao leito do Rio São Lourenço, tendo sido cartografadas em continuidade a uma estreita 

e contínua faixa de afloramentos que ocorre ao longo do Rio São Lourenço, na Folha Rondonópolis, 

imediatamente a sul, onde apresenta litotipos arenosos e argilosos. Por não se dispor de critérios 

seguros para caracterizar qual a formação presente no âmbito da folha, optou-se por individualizar 

os litotipos como Grupo Rio Ivaí indiviso (PMSB, 2017). 

FORMAÇÃO FURNAS  A Formação Furnas é a unidade basal do Grupo Paraná. O nome 

Furnas foi utilizado por OLIVEIRA, (1912), para designar os arenitos das escarpas da Serra de Furnas 

e de Serrinha (PR), aflorantes desde o norte da estação Serrinha até as imediações de Itapeva (SP). 

A mesma seqüência sedimentar havia recebido anteriormente outras denominações, entre as quais 

a de Serrinha (DERBY, 1878), Arenito Branco de Faxina (GONZAGA DE CAMPOS, 1889) e Arenito 

da Chapada (EVANS, 1894). Em que pese o caráter prioritário destas últimas denominações, o nome 

Furnas prevalece por ser de aceitação e uso generalizado (MÜHLMANN et al., 1974. In: Revisão 

estratigráfica da Bacia do Paraná. PETROBRÁS, Relatório DESUL-444, 1974) (PMSB, 2017).  

A Formação Furnas consiste de arenitos esbranquiçados, localmente arroxeados, médios a 

grosseiros, friáveis em superfície, regularmente selecionados, grãos angulares a subangulares, 

quartzosos e com matriz caulinítica. Secundariamente, desenvolvem-se intervalos de pequena 

espessura de arenitos conglomeráticos, arenitos finos e siltitos argilosos, sendo estes últimos 

freqüentemente micáceos. Os arenitos conglomeráticos são mais freqüentes na parte inferior da 

formação e as partículas constituem-se principalmente de seixos e grânulos de material quartzoso. 

Estratificação cruzada acanalada é a feição sedimentar mais conspícua da formação. Além desta, 

encontram-se também intervalos com estratificação cruzada planar e estratificação plano-paralela. O 

ambiente de sedimentação é controverso sendo postulado ambiente praial, estuarino principalmente, 

francamente marinho a continental para sua gênese (PMSB, 2017).  

De acordo com MÜHLMANN et al., (op. cit.), o tipo de estratificação cruzada, a presença de 

estruturas de corte e preenchimento, depósitos residuais de canais nos quais são encontrados seixos 

de argila e a neoformação de caulinita indicam ambiente continental fluvial para a Formação Furnas. 

Esta unidade distribui-se na porção sudoeste desta folha. Apresenta relevo tabular com 

encostas escarpadas. Sua ocorrência mais expressiva pode ser observada junto a areieira e 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

cascalheira São Vicente, onde tem-se depósito com aproximadamente 4 m de espessura, composto 

por conglomerados com seixos quartzosos arredondados a subarredondados, de tamanhos 

centimétricos e matriz arenosa, dispostos em estratificações plano-paralelas e subordinadamente 

cruzadas, sobreposto a camada de areia quartzosa inconsolidada muito fina de coloração branca.  

Na margem direita do Rio das Mortes, próximo a BR-070, verifica-se a implantação de 

voçoroca de grande porte, expondo sedimentos arenosos, friáveis, quartzosos finos, de coloração 

esbranquiçada, com intercalações de camadas areno-argilosas, o que indica grande potencial para a 

instalação de processos erosivos concentrados. Os solos são predominantemente arenosos e com 

espessura variável de 1 a 3 m (PMSB, 2017).  

Na imagem de satélite, esta unidade geológica apresenta uma textura lisa e tonalidade cinza 

escura, formando chapadões pouco dissecados e de bordas estruturadas (PMSB, 2017). 

 

 Aspectos Climatológicos 
A notável extensão territorial do Estado do Mato Grosso lhe confere uma grande diversidade 

de tipos climáticos associados às latitudes equatoriais continentais e tropicais na porção central do 

continente Sul Americano. Apesar do forte aquecimento pela posição latitudinal ocupada pelo seu 

território, a oferta pluvial é relativamente elevada. Os valores médios encontrados para a série 1983-

1994 revelam totais quase sempre superiores a 1.500mm anuais; apenas em áreas deprimidas e 

rebaixadas topograficamente encontram-se valores mais modestos (SEPLAN-MT, 2002). 

As menores precipitações do Estado ocorrem na região pantaneira e no extremo meridional 

da baixada cuiabana, anotando 1.100 a 1300mm anuais. Na área Sudeste varia entre 

aproximadamente 1400 e 1700mm anuais e as precipitações aumentam constantemente em direção 

ao Norte de Cuiabá (1348mm), alcançando valores anuais médios de 1805mm em Diamantino, em 

torno de 2300mm no extremo Noroeste e entre 1800 e 2200mm anuais no setor Nordeste do Estado 

(SÁNCHEZ, 1992). 

Essas precipitações não se distribuem igualmente através do ano. Seu regime é 

caracteristicamente tropical, com máxima no verão e mínima no inverno. Mais de 70% do total de 

chuvas acumuladas durante o ano precipita-se de novembro a março, sendo geralmente mais 

chuvoso o trimestre janeiro-março no Norte do Estado, dezembro-fevereiro no centro e novembro-

janeiro no Sul. Durante esses trimestres, chove em média 45 a 55% do total anual. Em contrapartida, 

o inverno é excessivamente seco. Nessa época do ano, as chuvas são muito raras, ocorrendo em 

média de 4 a 5 dias chuvosos por mês (ANDERSON, 2004) (PMSB, 2017). 

Um dos fatos que reforça a potencialidade hídrica do Estado é, justamente, esse ritmo 

sazonal com acentuada regularidade, no qual a maior intensidade da deficiência hídrica ocorre de 

maio a setembro e o período chuvoso tem uma duração média de novembro a março (SEPLAN-MT, 

2002). 

A amplitude térmica anual varia para as diferentes regiões entre 3° e 6°C, sendo que os 

valores máximos ocorrem no setor Sudoeste do Estado, na região do pantanal, e os valores mínimos 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

no setor Norte, onde as condições termoclimáticas vão se aproximando do regime tipicamente 

equatorial (SÁNCHEZ, 1992) (PMSB, 2017). 

Apesar da consideração anterior, referente à regularidade dos sistemas climáticos do Estado, 

o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado do Mato Grosso define três grandes 

macrounidades climáticas aí presentes, que devem ser consideradas como importantes vetores, 

condicionantes dos processos de ocupação e implantação das diferentes atividades produtivas do 

Estado, sobretudo em relação àquelas relacionadas à produção agropecuária (SEPLAN-MT, 2002), 

quais sejam, (i) Equatorial Continental Úmido, com estação seca definida da Depressão Sul-

Amazônico; (ii) Sub-Equatorial Continental Úmido do Planalto dos Parecis; e, (iii) Tropical Continental 

Altamente Úmido e Seco das Chapadas, Planaltos e Depressões (PMSB, 2017). 

As cidades de Conquista do Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Vale de São Domingos, 

Alto Paraguai, Arenápolis, Denise, Nortelândia, Nova Olímpia, Nobres, Acorizal, Jangada, N.S. 

Livramento, Pedra Preta e São Jose do Povo encontram-se na terceira Macrounidade Climática, e 

dentro da Unidade Climática Regional (PMSB, 2017): 

Macrounidade Climática Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das Chapadas, 

Planaltos e Depressões 

Os Climas Tropicais do Mato Grosso são muito variados, em função da enorme extensão 

territorial e do controle modificador, exercido pela forma e orientação do relevo. Os ciclos estacionais, 

quase regulares, com seis a sete meses de predomínio da estação chuvosa e quatro a cinco meses 

com estação seca definida, permitem um planejamento razoavelmente confiável no desenvolvimento 

e desempenho da atividade agropecuária (PMSB, 2017). 

O segundo aspecto, em termos de importância, é a existência de um conjunto substancial de 

terras elevadas (chapadas e planaltos com altitudes entre 400 a 800 metros), significando diferentes 

níveis de alteração térmica, possibilitando reagrupar conjuntos e realidades climáticas distintas. A 

atenuação térmica conduz implicitamente a um aumento da disponibilidade hídrica, diminuindo o rigor 

das altas perdas de água superficial. Além deste aspecto, a orientação, a forma e a altitude agem 

dinamicamente nos fluxos de vento, aumentando os valores da precipitação pluviométrica (SEPLAN-

MT, 2002). 

Resta lembrar que os grandes sistemas coletores de água dos planaltos (Depressão do 

Guaporé, Pantanal e Depressão do Araguaia) têm os seus valores quantitativos de chuva reduzidos 

pelo "efeito orográfico". Neste aspecto, merecem atenção especial, por se encontrarem mais 

próximos dos limites inferiores ou superiores das oscilações rítmicas, tanto no caso de anos 

"extremos de seca", pois vão ser afetados na produção local da pluviosidade, como vão receber 

menores volumes do escoamento fluvial, superficial e subterrâneo das chapadas e planaltos 

elevados. Por outro lado, em anos ou sequências de anos com "ciclos de águas altas" o aumento 

local da pluviosidade soma-se àquele do escoamento, resultando em cheias e ultrapassando os 

limites superiores (SEPLAN-MT, 2002). 

O Clima Tropical Megatérmico Úmido dos Baixos Planaltos e Depressões de Mato Grosso 
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Os baixos planaltos (Jauru – Rio Branco, e da Bacia do Rio Vermelho – São Lourenço) e as 

Depressões do Guaporé, alto Paraguai e alto Cuiabá se constitui numa área onde o “efeito de 

descida” da coluna de ar provoca uma diminuição considerável nos totais de chuva. Por outro lado, 

tratando-se de superfícies com altitude baixa (150 a 300 metros) e quase sempre planas ou com o 

relevo suave de colinas amplas, dá origem a uma condição de elevado aquecimento do solo, e por 

consequência dos fortíssimos aquecimentos da camada de ar próxima da superfície. Por esta razão, 

estas realidades climáticas foram denominadas de megatérmicas. De forma geral, a temperatura 

média anual é superior a 25,0ºC, enquanto que as máximas estão quase sempre entre 31,5 a 32,5ºC 

(média anual). Os totais pluviométricos caem para valores entre 1.400 a 1.600mm e as deficiências 

hídricas se tornam de moderadas a severas. Ocorre também de forma generalizada nestas unidades 

uma diminuição nos excedentes hídricos, variando entre 200 a 600mm, de pequeno a moderado 

excesso (PMSB, 2017). 

A Depressão do Guaporé, localizada no extremo sudoeste do Estado de Mato Grosso, guarda 

certas características climáticas específicas deste espaço climático. Uma delas é estar quase sempre 

sob a atuação dos Sistema Depressionários Continentais. Este fato atenua de certa forma a redução 

da pluviosidade, que seria de se esperar em função da posição topográfica muito deprimida 

(rebaixada em relação ao entorno). As baixas pressões continentais favorecem o levantamento e 

provocam temporais, principalmente quando são dinamizados pela aproximação da frente polar. 

Outro aspecto interessante é um ligeiro aumento das chuvas de outono – inverno, o que faz com que 

a seca estacional não seja tão intensa quanto em outras áreas rebaixadas, como por exemplo o 

Pantanal. Na realidade, o maior redutor de disponibilidade hídrica ocorre na própria estação chuvosa 

(PMSB, 2017).  

Esta Unidade Climática foi subdividida em duas feições, a primeira delas com altitudes entre 

200 a 300 metros e a outra correspondente aos Pantanais do Guaporé, onde as altitudes variam entre 

150 a 200 metros (PMSB, 2017). 

 

 Recursos Hídricos 
No PERH-MT verifica-se que três unidades hidrográficas estão inseridas no território de Mato 

Grosso: a Região Hidrográfica do Paraguai, com área de 176.800 km², que abrange 19,6% da 

superfície estadual; a Região Hidrográfica Amazônica, com 592.382 km², que ocupa 65,7% do 

território; e a região Tocantins-Araguaia, com 132.238 km², que corresponde a 14,7% da superfície 

do Estado.  

De acordo com o PERH-MT (2009) Pedra Preta faz parte da Unidade de Planejamento e 

Gestão (UPG) São Lourenço, pertencendo à bacia regional hidrográfica São Lourenço e bacia 

hidrográfica do Paraguai. Esta unidade de planejamento apresenta uma vazão anual entre 10.000 e 

20.000 hm³/ano (PMSB, 2017). 

Ainda segundo o PERH-MT (2009) as águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso são 

divididas em dois domínios de aquíferos: o Domínio Poroso (granular e dupla porosidade) e o Domínio 
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Fraturado (fissural e físsuro-cárstico), com porosidade intergranular e com porosidade fissural, 

respectivamente. Conforme o PERH-MT (2009) verifica-se que o território Pedra Preta está situado 

no Domínio Poroso (granular e dupla porosidade) (PMSB, 2017). 

 

 

 

 População 

A população total do Município de Pedra Preta na década 1991-2000 cresceu a uma taxa 

média geométrica anual de 2,16%, com expansão da área urbana do município que cresceu a uma 

taxa média anual de 3,46%, enquanto que na zona rural houve decréscimo da população com taxa 

média anual de -1,13% (PMSB, 2017).  

Na década 2000-2010 a população total apresentou diminuição no ritmo de crescimento da 

taxa média anual, que ficou em 1,47%, contra os 2,16% registrados na década anterior. A taxa média 

anual do crescimento urbano registrada foi de 0,93% e a zona rural passa de uma taxa média negativa 

registrada no período 1991-2000 para uma taxa média anual positiva de 3,05% na década 2000-2010 

(Tabela 1) (PMSB, 2017). 

 

 Base econômica 

A base econômica do Município é formada por atividades do setor primário da economia. As 

principais atividades da economia local são a agricultura, com lavouras de soja, milho e algodão e a 

pecuária bovina de corte e leiteira, que produzem efeitos multiplicadores sobre as demais atividades 

do mercado local. No ano de 2013 o setor agropecuário respondeu por 46,6% e o setor de serviços 

(exceto público) por 22,2% do valor adicionado ao produto interno bruto municipal (PMSB, 2017). 

 

Tabela 1. Dados populacionais de Pedra Preta – MT 

Populaç

ão 
1991 

TM

G 
2000 

TM

G 
2010 

Total 
11.2

25 

2,16

% 

13.6

11 

1,47

% 

15.7

55 

Homens 
5.93

3 

2,01

% 

7.09

7 

1,35

% 

8.11

5 

Mulhere

s 

5.29

2 

2,34

% 

6.51

4 

1,61

% 

7.64

0 

Urbana 
7.63

8 

3,46

% 

10.3

73 

0,93

% 

11.3

83 

Rural 
3.58

7 

-

1,13% 

3.23

8 

3,05

% 

4.37

2 

Fonte: IBGE Censos demográficos 1991, 2000 e 2010 (PMSB, 2017) 
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 ESTUDO DA POPULAÇÃO  

 

As obras de abastecimento de água e sistemas de esgotas sanitários das cidades devem ar 

projetadas para atender a uma terminada população, em geral maior que a atual, correspondente ao 

crescimento demográfico em um cato número de anos. A esse período de tempo, chama-se de 

período do projeto ou plano do projeto, ou ainda, horizonte do projeto. Esse período tem variado entre 

20 a 30 anos, sondo comum adotar-se o período de 20 anos. 

Entretanto, se as obras previstas no projeto forem construídas para atender o horizonte do 

projeto, nos anos iniciais haverá grande ociosidade o que significa onerar a população atual. Para 

que tal não aconteça as obras que podem ser subdivididas deverão ser executadas em etapas. Por 

exemplo uma casa de tombas pode operar inicialmente com duas bombas (uma de reserva) e à 

medida da necessidade vão sendo instaladas mais bombas em paralelo; uma estação de tratamento 

pode ter a sua capacidade duplicada ou triplicada construindo-se mais unidades. A ideia é que a 

disponibilidade de obras acompanhe o mais próximo passível a curva de demanda da cidade. 

(TSUTIYA, 2006). 

 

 População da área de projeto 

 

Fixado os períodos de projeto e etapas de construção, deve-se estimar a população a ser 

abastecida nesses anos. Para o estudo da projeção populacional dos municípios e distritos, a serem 

utilizados no projeto de sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários, devem ser 

levados em consideração os seguintes aspectos:  

• Qualidade das informações que servirão de base para a projeção populacional; 

 • Efeito do tamanho da área, pois em geral para áreas pequenas os erros esperados numa 

projeção populacional são maiores;  

• Período de tempo alcançado pela projeção, quanto mais longo, maiores serão os erros 

esperadas;  

• Compatibilização das diversas projeções realizadas para diferentes níveis geográficos. 

 

A evolução do crescimento populacional das áreas urbanas deve ser estudada de forma 

complementar e harmônica ao estudo de uso e ocupação do solo, considerando o município como 

um todo.  

Se o município for composto por mais de um distrito deve-se estudar e projetar a participação 

de cada distrito na população total do município. (TSUTIYA, 2006). 

Para Alcantara (2002) a projeção da população para dimensionamento de um sistema de 

abastecimento de água deve levar em consideração as especificidades da área de projeto, suas 

características socioeconômicas, urbanísticas e a dinâmica na ocupação do solo. Estas variáveis 
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escapam às projeções populacionais elaboradas apenas a partir de expressões matemáticas. As 

projeções resultantes da aplicação do método dos componentes, que trabalha cum grupas ou 

subgrupos homogêneos, introduzem variáveis importantes (nascimentos, óbitos, migração) e tem 

revelado boa aderência com a realidade para o universo municipal, mas para área do projeto há 

necessidade de detalhamento da distribuição espacial e da dinâmica da ocupação populacional. 

Desta forma, a elaboração de projeções de população para projetos de saneamento deve considerar 

(Alcantara. 2002):  

• Dados populacionais do município e distritos dos últimos quatro censos demográficos, 

quanto à população residente urbana e rural e número de habitantes por domicílio, considerando 

população residente e domicílios ocupados; 

• Os setores censitários da área de projeto, a população residente c o número de domicílios 

ocupa• dos, pelo menos das últimos dois censos;  

• Os dados atuais do número de ligações de água e luz (residenciais, comerciais, industriais 

e Públicas), bem como os índices de atendimento divulgados pelas concessionárias; 

• Dados atualizados do cadastro imobiliário da prefeitura;  

• Pesquisa de campo com amostra representativa da área de projeto para consolidar 

parâmetros urbanísticos e demográficos da ocupação atual assim como diferentes usos, padrão 

econômico, tamanho médio do lote, domicílios por lote, habitantes por domicílio, índice de 

verticalização, percentual de área institucional, etc, no caso de municípios sem Plano Diretor e/ou 

com cadastro imobiliário desatualizado ou também em momentos muito distantes do último 

levantamento censitário; 

 • Planos e projetos (industriais, habitacionais, transportes. agropecuários) que existam para 

a região, que possam afetar a dinâmica populacional e o uso e ocupação do solo; 

• O Plano Diretor do município, a sua real utilização e atualidade, bem como as diretrizes 

flautas; 

• A situação socioeconômica do município e seu papel na região em que se insere. 

 

Com os dados censitários e a população do momento inferida através das variáveis sintoma-

ricas (ligações de água, luz, imposto predial), a projeção da população deve ser feita utilizando a 

expressão matemática que melhor se ajuste aos dados levantados. 

A participação de cada distrito deve ser estudada e projetada tendo como parâmetro a 

população total do município. 

Definida a população do distrito, deve-se estudar e projetar a participação da área de projeto 

no total do distrito que a contém. (TSUTIYA, 2006). 

 

 Métodos para o estudo demográfico 

Diversos são os métodos aplicáveis para o estudo demográfico, destacando-se os seguintes:  

• Método dos componentes demográficos. 
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• Métodos matemáticos:  

• Método de extrapolação gráfica. 

 

Para o projeto em questão foram utilizados métodos matemáticos conforme descrito a seguir. 

 

 Métodos matemáticos 
 

Neste caso, a previsão da população futura é estabelecida através de uma equação 

matemática, cujos parâmetros são obtidos a partir de dados conhecidos. Vários são os métodos 

matemáticos conhecidos, destacando-se: aritmético, geométrico e curva logística.  

 

Método aritmético 

 

Este método pressupõe uma taxa de crescimento constante para os anos que se seguem, a 

partir de dados conhecidos, por exemplo, a população do último censo. Matematicamente, pode ser 

representado da seguinte forma: 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝑎 

 

nos quais dP/dt representa a variação da população (P) por unidade de tempo (t), e ka é uma 

constante. Considerando que P1 é a população do penúltimo censo (ano t1) e P2, a população do 

último censo (ano t2), tem-se: 

 

 

Integrando entre os limites definidos, tem-se 

 

 

Utilizando-se a equação (3.23), chega-se à expressão geral do método aritmético: 

𝑃 = 𝑃2 + 𝑘𝑛(𝑡 − 𝑡2) 

onde t representa o ano da projeção. 

Este método admite que a população varie linearmente com o tempo e pode ser utilizado 

para a previsão populacional para um período pequeno, de 1 a 5 anos. Para previsão por período 
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muito longo, toma-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o crescimento 

é pressuposto ilimitado. 

O dimensionamento de população se encontra em planilha anexo. 

 

 ESTIM ATIVA DE VAZÕES 

 

 Vazões De Dimensionamento Das Partes Principais De Um Sistema De Abastecimento 

De Água 

 

Um sistema de abastecimento de água é geralmente constituído pelos seguintes 

componentes:  

• Captação; 

• Estação elevatória;  

• Adutora:  

• Estação de tratamento de água;  

• Reservatório;  

• Rede.  

 

O dimensionamento dessas diversas partes, deve ser feito para as condições de demanda 

máxima, para que o sistema não funcione com deficiência durante algumas horas do dia ou dias do 

ano. As obras a montante do reservatório de distribuição devem ser dimensionadas para atender a 

vazão média do dia de maior consumo do ano. A rede de distribuição deve ser dimensionada para a 

maior vazão de demanda, que é a hora de maior consumo do dia de maior consumo. A função 

principal do reservatório de distribuição é receber uma vazão constante que é a média do dia de maior 

consumo e servir de volante para as variações horárias. A estação de tratamento de água geralmente 

consume cerca de 1 a 5% do volume tratado para lavagem dos filtros e decantadores (TSUTIYA, 

2006). 

As expressões para cálculo das vazões para os diversos componentes do sistema de 

abastecimento de água são apresentadas em planilha em anexo: 
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3 DIGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE 

 

DIAGNÓSTICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES RURAIS. 

 

O município de Pedra Preta de acordo com os dados do Censo demográfico do IBGE 2010 

possui uma população de 15.755 pessoas, sendo 27% moradores da zona rural. Na qual necessita 

uma atenção especial para que haja uma distribuição adequada para toda a população. 

O presente diagnóstico  tem por objetivo  realizar uma análise das diferentes formas de 

acesso á água na zona rural de quatro dos assentamentos do município, na qual a delimitação 

da área estudada foi definida a partir da população residente nos assentamentos no núcleo rural, 

cuja área foi determinada e apresentada levando em conta a realidade dos assentamentos no 

quesito abastecimento de água. 

 

 

Figura 1 – Localização dos assentamentos do projeto. 

 

Pelo Censo Agropecuário do IBGE 2006, o município possui 908 estabelecimentos com uma 

área total de 276.808 hectares. Deste total de estabelecimentos: 118 são destinados a lavouras 

temporárias, com 55.424 hectares; 09 destinados a lavouras permanentes, com 130 hectares; 03 

(três) destinados a horticultura e floricultura, com 734 hectares; 773 estabelecimentos estão 

destinados à pecuária, com 219.418 hectares e 04 propriedades destinadas a outras atividades com 

1.101 hectares. Pelo Cadastro de Assentamentos do INCRA - Superintendência Regional Mato 

Grosso - SR 13; o PA Vale do Prata, com área total de 3282,2039 hectares e 96 famílias assentadas; 

PA Furnas, com 1826,4365 hectares e 47 famílias assentadas; e PA Monte Azul, com 3.146 hectares 

e 89 famílias assentadas e o PA 26 de Janeiro, com 2063,525 hectares e 60 famílias (PMSB, 2017). 
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 26 DE JANEIRO 

 

O Assentamento denominado “26 de janeiro” é localizado entorno de 57,00 km da cidade 

de Pedra Preta, localiza-se na Estrada vicinal do Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, 

município este que administração pública tem a concessão de operação do sistema de água dos 

assentamentos. 

No assentamento foram projetados e existem 60 lotes rurais. 

O abastecimento de água na comunidade 26 de janeiro é constituído por um sistema que é 

operado pelos moradores do local. O Sistema de abastecimento utiliza água de poço tubular com 

encamisamento de PVC, diâmetro de 6” e profundidade de 200 m este PT possui vazão média de 

5,0 m³/hora e água dos córregos e rios próximos. 

 

Não foi possível determinar as características da bomba em funcionamento, pois cada 

morador possui um modelo, o acionamento do equipamento é manual e varia de acordo com o 

entendimento do responsável pelo sistema, os moradores da região e não recebe nenhum tipo de 

tratamento. 

Quanto ao uso da água na comunidade, não existe tarifas praticadas, sendo o valor pago 

pelos moradores em forma de rateio do valor da tarifa de energia quando compartilhada. 

 

Problemas Identificados 

 

• Poço tubular e água dos córregos e rios não possuem cloração ou outro tipo de 

meio de tratamento da água captada; 

•   Sem reservatórios elevados. 
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•   Esgotamento Sanitário 
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Quanto ao esgotamento sanitário do assentamento 26 de Janeiro, são utilizadas fossas 

secas, conforme mostra foto abaixo. 

 

 

 

•   Drenagem Urbana 

No que se refere a Drenagem das estradas do assentamento, não existe nenhum tipo de 

drenagem no local. Segue fotos abaixo. 
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•   Resíduos Sólidos 

 

A Solução utilizada pelos moradores do assentamento, é em formas de valas de queima e 

aterro dos resíduos, conforme fotos abaixo. 
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 FURNAS 

 

O Assentamento denominado “Furnas” é localizado entorno de 46,70 km da cidade de Pedra 

Preta, localiza-se na Estrada vicinal do Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, município 

este que administração pública tem a concessão de operação do sistema de água dos 

assentamentos. 

No assentamento foram projetados e existem 47 lotes rurais. 

O abastecimento de água na comunidade Furnas é constituído por um sistema que é 

operado pelos moradores do local. O Sistema de abastecimento utiliza água de poço tubular com 

encamisamento de PVC, diâmetro de 6” e profundidade de 102 m este PT possui vazão média de 

7,0 m³/ hora e agua dos córregos e rios próximos. Não foi possível determinar as características da 

bomba em funcionamento pois cada morador possui um modelo, o acionamento do equipamento é 

manual e varia de acordo com o entendimento do responsável pelo sistema, os moradores da região 

e não recebe nenhum tipo de tratamento. 

Quanto ao uso da água na comunidade, não existe tarifas praticadas, sendo o valor 

pago pelos moradores em forma de rateio do valor da tarifa de energia quando compartilhada. 

 

Problemas Identificados 

 

• Poço tubular e água dos córregos e rios não possuem cloração ou outro tipo de 

meio de tratamento da água captada; 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

•   Sem reservatórios elevados. 

 

 

 

 

•   Esgotamento Sanitário 

 

Quanto ao esgotamento sanitário do assentamento furnas, são utilizadas fossas secas, 

conforme mostra foto abaixo. 
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•   Drenagem Urbana 

 

No que se refere a Drenagem das estradas do assentamento, não existe nenhum tipo de 

drenagem no local. Segue fotos abaixo. 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

•   Resíduos Sólidos 

 

A Solução utilizada pelos moradores do assentamento, é em formas de valas de queima e aterro 

dos resíduos, conforme fotos abaixo. 
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 MONTE AZUL 

 

O Assentamento denominado “Monte Azul” é localizado entorno de 52,20 km da cidade 

de Pedra Preta, localiza-se na Estrada vicinal do Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, 

município este que administração pública tem a concessão de operação do sistema de água dos 

assentamentos. 

No assentamento foram projetados com população inicial de 89 lotes rurais ocupados em 

acordo com o PMSB, 2017. 

O abastecimento de água na comunidade Monte Azul é constituído por um sistema que é 

operado pelos moradores do local. O Sistema de abastecimento utiliza água de poço tubular com 

encamisamento de PVC, diâmetro de 6” e profundidade de 256 m este PT possui vazão média de 

6,5 m³/hora e agua dos córregos e rios próximos. Não foi possível determinar as características da 

bomba em funcionamento pois cada morador possui um modelo, o acionamento do equipamento é 

manual e varia de acordo com o entendimento do responsável pelo sistema, os moradores da região 

e não recebe nenhum tipo de tratamento. 

Quanto ao uso da água na comunidade, não existe tarifas praticadas, sendo o valor 

pago pelos moradores em forma de rateio do valor da tarifa de energia quando compartilhada. 

 

 

Problemas identificados 
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• Poço tubular e água dos córregos e rios não possuem cloração ou outro tipo de 

meio de tratamento da água captada; 

•   Sem reservatórios elevados. 
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•   Esgotamento Sanitário 

Quanto ao esgotamento sanitário do assentamento Monte Azul, são utilizadas fossas secas, 

conforme mostra foto abaixo. 

 

 

 

•   Drenagem Urbana 

No que se refere a Drenagem das estradas do assentamento, não existe nenhum tipo de 

drenagem no local. Segue fotos abaixo. 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

•   Resíduos Sólidos 

 

A Solução utilizada pelos moradores do assentamento, é em formas de valas de queima e 

aterro dos resíduos, conforme fotos abaixo. 
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 VALE DO PRAT A 

 

O Assentamento denominado “Vale do Prata” é localizado entorno de 69,4 km da cidade de 

Pedra Preta., localiza-se na Estrada vicinal do Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, 

município este que administração pública tem a concessão de operação do sistema de água dos 

assentamentos. 

No assentamento foram projetados e existem 96 lotes rurais. 

O abastecimento de água na comunidade Vale do Prata é constituído por um sistema que é 

operado pelos moradores do local. O Sistema de abastecimento utiliza água de poço tubular com 

encamisamento de PVC, diâmetro de 6” e profundidade de 235 m este PT possui vazão média de 

6,0 m³/hora e agua dos córregos e rios próximos. 

Não foi possível determinar as características da bomba em funcionamento pois cada 

morador possui um modelo, o acionamento do equipamento é manual e varia de acordo com o 

entendimento do responsável pelo sistema, os moradores da região e não recebe nenhum tipo de 

tratamento. 

Quanto ao uso da água na comunidade, não existe tarifas praticadas, sendo o valor 

pago pelos moradores em forma de rateio do valor da tarifa de energia quando compartilhada. 

 

 

Problemas Identificados 

 

• Poço tubular e água dos córregos e rios não possuem cloração ou outro tipo de 

meio de tratamento da água captada; 

•   Sem reservatórios elevados. 
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•   Esgotamento Sanitário 

 

Quanto ao esgotamento sanitário do Assentamento Vale do Prata, são utilizadas fossas 

secas, conforme mostra foto abaixo. 
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•   Drenagem Urbana 

No que se refere a Drenagem das estradas do assentamento, não existe nenhum tipo de 

drenagem no local. Segue fotos abaixo. 
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•   Resíduos Sólidos 
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A Solução utilizada pelos moradores do assentamento, é em formas de valas de queima e 

aterro dos resíduos, conforme fotos abaixo. 
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RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

 

 

A ausência ou ineficiência de um sistema adequado de fornecimento de água, bem como 

a carência de infraestrutura de saneamento, coloca em risco á saúde e o bem estar, tanto individual 

como coletiva, resultando no aumento da incidência de doenças infecciosas, que acometem 

principalmente crianças e idosos (RAZZOLINI e GÜNTHER, 2008). 

Verificou-se que devido ao baixo atendimento por um sistema de abastecimento de água, os 

moradores da zona rural dos municípios de Pedra Preta, tem acesso a água por meio de fontes 

alternativas de acesso à água como, por exemplo, rios, açudes, por poço e nascente sem meio de 

tratamento da água captada esses foram os meios de acesso mais observados neste município. 

Os agricultores se mostraram comprometidos e interessados em ações que melhore o 

saneamento básico dos assentamentos medidas que venham melhorar a qualidade de vida dos 

assentados, através da implantação de trabalhos de saneamento. 
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4 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto abrange a implantação de estrutura de captação de águas subterrâneas, exceto a 

perfuração e revestimento geomecânico do poço, quadro de comando, barrilete, clorador, reservatório, 

bica tipo chafariz e urbanização dos assentamentos Vale do Prata, Monte Azul, 26 de Janeiro e Furnas. 

A população atendida terá acesso à agua através de elementos de distribuição e chamados 

de chafariz, que consistem um uma série de 05 torneiras instaladas em uma parede de alvenaria para 

o enchimento de recipientes com água potável no local. 

A alternativa pelo abastecimento tipo chafariz (dispositivo dotado de 5 torneiras) foi adotada 

devido aos 4 assentamentos objeto deste convenio se tratarem de distribuições populacionais de 

forma dispersa, portanto inviabilizando a implantação e rede de distribuição, devido ao alto custo de 

investimento por habitante beneficiado. 

O tratamento adotado será por simples desinfecção com clorador em PVC e cloro em 

pastilhas. 

Os reservatórios serão do tipo taça com coluna seca, metálico, cujo dimensionamento se 

encontra em anexo. Cada um dos assentamentos receber um reservatório. As coordenadas se 

encontram anexo em planta de locação dos sistemas. Sendo que nos Assentamentos 26 de Janeiro e 

Furnas os reservatórios possuirão 15m³, Vale do Prata e Monte Azul 25m³. O dimensionamento dos 

reservatórios se encontra em anexo. 

O projeto não contempla a perfuração dos poços uma vez que tais obras de perfuração já se 

encontram programadas via convênio entre a FUNASA e município conforme Relatórios Técnicos de 

Poço tubular profundo em Anexo a esse memorial.  

Nenhum dos projetos contempla rede de distribuição. Os assentamentos em questão  

possuem lotes organizados em forma dispersa em pequenas propriedades rurais (distantes em média 

100 metros entre sí) e não se encontram dispostos em formato de aglomerado de lotes com padrão 

urbano. Tal arranjo torna economicamente inviável a implantação de rede de distribuição no formato 

tradicional urbano devido ao alto custo investido por pessoa abastecida. 

 

 

5 MEMORIAL DE CÁLCULO 

As planilhas contendo o memorial de Cálculo estão anexadas no projeto. 
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6 CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 INFRAESTRUTURA 

 

 ESPECIFICAÇÕES PARA PLACA DE OBRA 

 

As placas de obra variam de acordo com o tipo da obra e a forma de contratação. Devem ser 

instaladas antes do início das obras e permanecer até a entrega final da mesma. As placas devem ser 

confeccionadas de acordo com as cores, medidas e proporções que regem o órgão concedente do 

recurso. 

Essas placas devem ser confeccionadas em chapas planas metálicas galvanizadas, instaladas 

em local visível e sempre mantidas em bom estado de conservação. Devem conter todas as 

informações relevantes referentes a obra. 

No caso de placas cujo recurso é proveniente de serviços contratados por instituições públicas 

de órgãos do Governo Federal, a obrigatoriedade se faz presente de acordo com a Instrução normativa 

nº 02 de 16 de dezembro de 2009 da Secom – Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, 

e devem obedecer ao Manual visual de placas e adesivos de obras: 

 

 

 

 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e a execução de todos os serviços necessários, bem 

como o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção das ligações provisórias de água, 

esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à execução da obra. Os serviços serão 

executados rigorosamente de acordo com as exigências da municipalidade local, sendo a 

CONTRATADA o único responsável pelo eventual descumprimento de qualquer solicitação legal. Os 

consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão por conta da empresa 
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construtora. O construtor providenciará ainda o desligamento das instalações provisórias tão logo as 

ligações definitivas entrarem em funcionamento. 

As ligações provisórias de água serão executadas com tubos e conexões de PVC rígido, sendo 

os reservatórios em fibrocimento, com capacidade calculada para atender a demanda da obra. Caso 

o logradouro não for abastecido por rede pública, a CONTRATADA determinará qual o processo de 

abastecimento a ser empregado. As ligações provisórias de esgoto serão executadas também em 

tubos e conexões de PVC rígido. Caso o logradouro não seja servido por rede de esgoto, a empresa 

providenciará a construção de fossa e sumidouro. As ligações provisórias de energia serão executadas 

com fios e cabos com isolamento termoplástico, protegido por eletrodutos de PVC rígido. Cada 

equipamento que necessitar de energia deverá ter sua proteção por meio de chaves blindadas, sendo 

os circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos. 

Excluir todos os materiais compostos por fibra de amianto, tais como caixas d’água, telhas, 

entre outros. 

 

 SERVIÇOS INICIAIS 

 

 Definição 

 

Consiste nos serviços de locação de adutoras ou redes e na pesquisa de interferências que 

possa ocorrer nos pontos onde serão locadas as unidades do sistema. 

A locação de adutora / rede consiste na demarcação, em terreno, do caminhamento e cotas 

da adutora ou rede a ser seguido, conforme as definições de projeto. 

A pesquisa de interferências consiste na localização de tubos, caixas, cabos e outros 

elementos ou estruturas existentes que estejam na área a ser atingida pela escavação ou próxima 

a esta. 

No caso da locação, as unidades consideradas podem ser: 

 

Unidades Não-Lineares ou Localizadas - equipamentos e peças especiais implantadas 

em pontos estratégicos da adutora ou rede de distribuição, com a finalidade proporcionar a 

segurança ou facilitar a manutenção das mesmas. 

 

Unidades Lineares ou Não-Localizadas – Conjunto de tubos e peças especiais destinadas 

a transportar ou distribuir a água. Estes tubos podem estar assentados em adutoras ou nas redes de 

distribuição de água. 

 

Peças Especiais - Registros, tês, cruzetas, curvas, caps., reduções, ventosas, hidrantes de 

coluna e subterrâneo, e outras. 

 

 Método Executivo 
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LOCAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA Providências preliminares 

Inicialmente, será necessária a obtenção das seguintes informações para se iniciar a locação 

das unidades: 

 

a) A Referência de Nível da área onde se localizará a unidade, adutora ou rede a ser locada. 

 

b) As representações gráficas (planta ou croquis) da unidade, adutora ou rede, devidamente 

inseridas nas plantas topográficas atualizadas da área, que deverão apresentar curvas de nível 

espaçadas a cada 20,0 metros. 

 

Nos casos de locações em regiões urbanas, deverá constar nas plantas o arruamento 

existente devidamente identificado. 

Nos casos de regiões não-urbanizadas, deverão constar nas plantas as ocorrências da área, 

tais como: cursos de água, estradas, ferrovias, cercas, taludes etc. 

 

c) Demais informações disponíveis sobre equipamentos e peças especiais a serem 

instalados na unidade 

 

Procedimentos comuns 

 

Levantadas as informações necessárias à locação, deverá ser efetuada a implantação dos 

Pontos de Segurança (PSs), através de nivelamento geométrico, partindo de uma Referência de 

Nível e fechando em outra, ou na mesma. 

Em qualquer condição, deverá ser efetuado o contranivelamento. 

A malha de Pontos de Segurança deverá ter densidade tal, que permita o nivelamento 

geométrico dos componentes relevantes das unidades a serem locadas. A distância entre dois PSs 

próximos não deverá exceder a um quilômetro. 

 

Locação das Unidades Não-Lineares ou Localizadas 

 

Deverão ser verificadas as principais dimensões da unidade a ser locada, tais como: 

profundidade e diâmetro das tubulações, posições relativas dos equipamentos, dos dispositivos, das 

peças especiais e dos órgãos acessórios. 

 

Locação das Unidades Lineares ou Não Localizadas 

 

Deverão ser materializadas em campo, de forma bem clara, as cotas de fundo das valas de 

todas as tubulações e peças especiais. Para tal, deverão ser utilizados piquetes para os pontos de 
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locação e estacas testemunhas, próximas a estes, com as informações necessárias à perfeita 

locação. 

As tubulações, os dispositivos e as peças especiais deverão ser amarrados aos pontos 

notáveis da planta topográfica e nivelados geometricamente a partir das Referências de Nível (RN’s) 

e Pontos de Segurança (PS’s). 

O nivelamento e o contranivelamento das caixas dos dispositivos e das peças especiais, 

quando necessários, deverão ser efetuados sobre o centro dos tampões, os quais não poderão 

ser utilizados como pontos de mudança do nivelamento e contranivelamento. 

 

Locação das peças especiais 

 

Com referência às peças especiais da rede de água, as locações e amarrações deverão ser 

feitas por triangulação a trena, utilizando-se uma base de 5 m entre dois pontos fixos no 

alinhamento predial, dos quais um será o canto vivo. A distância entre cada um destes pontos 

e o centro da peça deverá ser a princípio, sempre inferior a 20m. 

Serão aceitas locações e amarrações por triangulação somente em logradouros com 

alinhamentos definidos. 

Eventualmente, a testada de um prédio existente poderá servir de base para triangulação 

na locação ou amarração de uma peça, desde que se indique a distância desse prédio à esquina 

mais próxima. 

Para logradouros onde não exista arruamento definido (prédios ou guias) e nem ponto fixo 

para locação ou amarração por triangulação, a operação deverá ser feita a partir das coordenadas 

UTM dos dispositivos e peças especiais. 

Em cada ponto de locação ou amarração da tubulação e das peças especiais, deverá ser 

anotada a profundidade destas em relação ao nível da via pública e, também, a distância de cada 

um desses pontos à peça especial mais próxima. 

 

Não poderão ser utilizados, como referência para locação ou amarração de peças especiais 

da rede, elementos sujeitos a alterações como, por exemplo: cercas, postes da rede de energia 

elétrica; postes de ligações domiciliares, alinhamentos indefinidos, marcos de concreto e outros. 

Em nenhuma hipótese serão aceitas locações ou amarrações por triangulação múltipla. 

 

Locação das redes de distribuição de água / Adutoras 

 

A locação e nivelamento das tubulações e peças serão feitos de acordo com o projeto 

executivo e serão da inteira responsabilidade da Contratada. 

No caso de eventuais divergências entre elementos de projeto, deverão ser obedecidos os 

seguintes critérios:  
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Divergência entre as cotas assinaladas e suas dimensões medidas em escala: prevalecem 

as primeiras; 

 

Divergência entre desenhos de escalas diferentes:  prevalecem os de maior escala 

(denominador menor de a relação modular) ; 

 

Divergências entre os elementos não incluídos nos dois parágrafos anteriores: prevalecem os 

critérios e interpretação da Fiscalização, para cada caso. 

 

A Contratada procederá à locação dos eixos das valas a serem escavadas. 

A locação será executada a partir dos marcos de apoio, com elementos topográficos 

calculados a partir das coordenadas dos vértices do projeto. 

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20,0 em 20,0 m, antes do assentamento 

da tubulação. 

As cotas da geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento 

e, também, antes do reaterro das valas, para correção do nivelamento. 

Para a execução deste serviço, a Contratada deverá manter, durante o expediente da obra 

e no canteiro de trabalho, pelo menos, uma equipe de topografia composta de um topógrafo 

devidamente habilitado, equipamento topográfico adequado e dois auxiliares. 

A profundidade da tubulação e das peças especiais em um ponto será dada pela distância, 

em metros, da sua geratriz superior externa até o leito do logradouro ou passeio, como mostra a 

figura a seguir. 

 

 

Figura 2 - Profundidade da tubulação ou peça 

 

As dúvidas porventura existentes serão dirimidas pela Fiscalização. 

 

PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

A Contratada deverá proceder à pesquisa de interferências existentes nos locais de locação, 

para que não sejam danificados quaisquer serviços públicos ou particulares (tubos, caixas, cabos, 

postes etc.) localizados nas áreas de delimitação das valas ou cavas, ou próximos a elas. 

As interferências deverão ser bem definidas e amarradas a pontos notáveis do local ou do 

projeto topográfico. 

 

REMANEJAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS 

 

Os remanejamentos de instalações que interferirem nos serviços a serem executados 

deverão ser programados com a devida antecedência e de comum acordo com a Fiscalização, 

proprietário e/ou concessionário dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas. 

 

 Critérios de Controle 

 

LOCAÇÃO 

 

A locação das obras será de inteira responsabilidade da Contratada, que deverá executa-la 

seguindo rigorosamente os projetos. Deverá, ainda, ser baseada em plantas de locação amarradas 

a marcos de referências planialtimétricas existentes nos locais (e indicadas nas mesmas). 

O serviço deverá ser feito com equipamento adequado e pessoal habilitado. 

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de interilha responsabilidade da 

Contratada, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções mesmo que para isso 

sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 

Somente a Fiscalização poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 

Contratada. 

 

PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS 

 

Ficará sob responsabilidade da Contratada a conservação dos elementos interferentes até 

que seu remanejamento seja autorizado. 

 

REMANEJAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS 

 

Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o remanejamento 

serão de responsabilidade exclusiva da Contratada, que deverá obter todas as informações a respeito 

às instalações a remanejar. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 
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A medição será feita por extensão de adutora ou rede, em metros (m), locada e devidamente 

aprovada pela Fiscalização. 

A pesquisa de interferências não será objeto de medição, sendo considerada como 

responsabilidade da Contratada. 

Eventuais remanejamentos de interferências que se façam necessários serão medidos 

separadamente. 

O pagamento dos serviços de locação será feito mediante medições, de acordo com os 

critérios de medição adotados, em consonância com o estabelecido em contrato e na respectiva 

planilha orçamentária. 

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os serviços necessários à locação, 

inclusive aqueles de apoio logístico e equipamentos utilizados. (ORSE, 2016). 

 

 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE USO COLETIVO - EPI 

 

 Definição 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 

Todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger 

a saúde e a integridade física do trabalhador 

 

 Equipamento De Proteção Individual 

 

Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de 

Proteção Individual - EPI todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, 

destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. 

 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e 

em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

 

] Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 

oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais 

e do trabalho; 

 

] Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

 

] Para atender a situações de emergência. 
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Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e respeitando-se o disposto no item 

6.2, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os seguintes EPI: 

 

PROTEÇÃO PARA A CABEÇA: 

 

Protetores faciais destinados à proteção dos olhos e da face contra lesões ocasionadas por 

partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas; 

 

 

Figura 3 – Viseira de Segurança 

 

Óculos de segurança para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos, provenientes 

de impacto de partículas; 

 

 

Figura 4 – Óculos de Segurança 

 

Óculos de segurança, contra respingos, para trabalhos que possam causar irritação nos olhos 

e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos e metais em fusão; 

 

 

 DESMATAMENTO E LIMPEZA 

 

 Definição 
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Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações 

destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da 

obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material. 

 

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores, 

arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. 

 

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, 

da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado 

prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem. 

 

Terminologia 

 

Empréstimo 

 

Área indicada ou selecionada para a obtenção de solos a utilizar na implantação da obra. 

 

Ocorrência de Material ou Jazida 

 

Área indicada para a obtenção de solos ou rocha a utilizar na execução das camadas do 

pavimento. 

 

 Método Executivo 

 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de 

serviço das obras ou dos limites estabelecidos para os empréstimos ou jazidas. As operações serão 

executadas na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, “off sets”, com o acréscimo 

de 2 (dois) metros para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a 

sua exploração. 

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros 

materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem. 

A profundidade será definida pela Fiscalização. 

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de 

“bota-fora”, local de estocagem ou ainda, enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da 

Fiscalização. 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela Fiscalização, 

não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que 

possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 
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A queima de materiais só será permitida por ordem da Fiscalização, em época oportuna e de 

maneira apropriada. 

No caso de empréstimos e jazidas, o material proveniente do desmatamento, destocamento e 

limpeza deverá ser estocado em local determinado pela Fiscalização podendo eventualmente ser 

reutilizado na recomposição daquelas áreas. 

Os locais de bota-fora dos materiais serão indicados pela Fiscalização. 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados 

com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do 

tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

 

Observação: “Off sets" - linhas de estacas demarcadoras da área de execução dos serviços. 

 

 Critérios De Controle 

 

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por inspeção 

visual da qualidade dos serviços. 

A Contratada deverá assegurar, sob sua responsabilidade e custo a proteção e a conservação 

de todos os elementos de composição paisagística assinalados no projeto e das referências 

topográficas. Havendo necessidade, deverá promover a relocação das referências topográficas, todas 

elas com base nas Notas de Serviço fornecidas pela Fiscalização. 

Nas terraplenagens exige-se que, no mínimo, uma camada de 60 (sessenta) centímetros 

abaixo do greide projetado fique isenta de tocos ou raízes. 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza nas áreas devidas não tiverem sido totalmente concluídas. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

Manejo Ambiental 

 

Nas operações de desmatamento, destocamento e limpeza adotam-se as seguintes medidas 

de proteção ambiental: 

 

Para garantia da qualidade dos serviços o projeto fornecerá orientação de procedimento 

prévio, ao início das operações. 

 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. 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. 

 

 Critérios De Medição E Pagamento 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

 

" Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza de árvores de diâmetro inferior 

a 0,15 m serão medidos em função da área (m
2
) efetivamente trabalhada. 

 

" As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15 m serão medidas isoladamente, em função 

das unidades (un) destocadas. 

 

" diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

 

" Os coqueiros que forem removidos com finalidade de reaproveitamento, serão medidos 

isoladamente, por unidade. Quando não houver previsão de reaproveitamento, o serviço será medido 

em função da área (m
2

) efetivamente trabalhada. 

 

" A carga e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e 

limpeza, até uma distância média de 50 m não serão considerados para fins de medição. 

 

" Para efeito de medição de carga e transporte, nas distâncias superiores a 50 m, o material 

proveniente do desmatamento e destocamento será considerado como “entulho”. 

 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução 

 

 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS 

 

 Definição 

 

O serviço de regularização de áreas consiste no conjunto de operações destinadas à 

remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação de obras, que se 

caracterizem pela simples raspagem e nivelamento grosseiro do terreno, sem preocupação com cota 

ou grau de compactação. 

 

 Método Executivo 
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A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da obra, sendo 

executada na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, com o acréscimo de 2 (dois) 

metros para cada lado. 

O material proveniente do serviço será removido para local de “bota-fora”, local de estocagem 

ou ainda, tratando-se de material orgânico, enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da 

Fiscalização. 

A queima de materiais só será permitida por ordem da Fiscalização, em época oportuna e de 

maneira apropriada. 

Os locais de bota-fora dos materiais serão indicados pela Fiscalização. 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados 

com o emprego de serviço manual. Poderá ser executado com trator de esteiras, carregadeira, 

motoniveladora ou outro equipamento que propicie uma regularização satisfatória. 

 

 Critérios De Controle 

 

O controle do serviço será feito por inspeção visual. 

 

A Contratada deverá assegurar, sob sua responsabilidade e custo a proteção e a conservação 

de todos os elementos de composição paisagística assinalados no projeto e das referências 

topográficas. Havendo necessidade, deverá promover a relocação das referências topográficas, todas 

elas com base nas Notas de Serviço fornecidas pela Fiscalização. 

 

O serviço rejeitado deverá ser corrigido, complementado ou refeito. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

O serviço aceito será medido em função da área (m2) efetivamente trabalhada, 

independentemente do porte ou categoria do equipamento utilizado. 

A carga e o transporte de material proveniente do serviço, até uma distância média de 50 m 

não serão considerados para fins de medição. 

Para efeito de medição de carga e transporte, nas distâncias superiores a 50 m, o material 

proveniente do serviço será considerado como “entulho”. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

 PERFURAÇÃO DOS POÇOS 
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O material de revestimento (tubos e filtros) deverão ser em PVC aditivado ou em aço 

galvanizado, de acordo com o especificado no projeto (orçamento do poço). 

Quando tratar-se de revestimento em aço, deverão ser cumpridas as recomendações a seguir:  

Tubo com ou sem costura, ponta roscável ou biselada, espessura da parede entre 4 e 6 mm: 

para poço com profundidade até 150 m.  

Filtro standard, galvanizado ou inoxidável: para poço com profundidade até 150 m. − tubo com 

ou sem costura, ponta roscável ou biselada, espessura da parede entre 6 e 8 mm: para poço com 

profundidade acima de 150 m.  

Filtro reforçado, galvanizado ou inoxidável: para poço com profundidade acima de 150 m.  

A abertura das ranhuras dos filtros será definida através das curvas granulométricas das 

amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto em 0,50 mm. 

O revestimento do poço tubular obedece às seguintes normas:  

NBR - 13.604-Filtros e tubos de revestimento para poços tubulares profundos;  

API 5 L - Specification for line pipe;  

ASTM-A - 120-Standard specification for pipe, steel, black and hot-dipped zinc-coated 

(galvanized) welded and seamless for ordinary uses;  

DIN 2440 - Steel tubes medium-weight suitable for screwuing;  

DIN 2442 - Steel tubes heavy-weight suitable for screwuing. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares referem-se a limpeza do terreno, instalação do barraco, escavação 

dos tanques de sucção, sedimentação e canaletas.  

O canteiro de serviço deve ser projetado e executado levando-se em conta a proporção e 

característica do poço tubular a ser perfurado, cuja locação será feita pelo FISCAL, em área livre e 

desimpedida.  

O local da perfuração deverá ser preparado para instalação da perfuratriz, ferramentas, 

acessórios, materiais, unidades de apoio, bem como para construção dos tanques de sucção, 

sedimentação e canaletas de escoamento do fluido de perfuração e manobras operacionais.  

A disposição dos equipamentos, ferramentas, acessórios e materiais deverão obedecer a 

critérios de organização e praticidade, de modo a não prejudicar nenhuma das fases da construção do 

poço tubular.  

As escavações dos tanques, canaletas e fossa negra deverão ser executadas, de acordo com 

as recomendações a seguir:  

− tanque de sedimentação: volume correspondente a 50% do volume de material a ser retirado 

na perfuração do poço tubular; 

− tanque de sucção: volume correspondente a 50% do volume do tanque de sedimentação;  

− canaleta: volume correspondente as dimensões 10,00 x 0,20 x 0,15m (comprimento, largura 

e altura).  

Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas expensas, toda e 

qualquer sucata e detritos proveniente da construção do poço tubular. 
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PROFUNDIDADE 

A profundidade está prevista inicialmente no projeto do poço (orçamento do poço). Esta 

profundidade só poderá ser alterada com prévia autorização da fiscalização. 

 

PERFURAÇÃO 

O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com circulação direta 

do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço ou tungstênio.  

A perfuração deverá ser efetuada no(s) diâmetro(s) e profundidade(s) estabelecida(s) no 

projeto do poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só poderá ser 

efetivada mediante autorização da fiscalização.  

Na elaboração do projeto do poço tubular admitir que, para evitar a formação de “pontes de 

cascalho” (embuchamento) na descida do pré-filtro e aumentar a eficiência deste na retenção de 

material fino, o diâmetro de perfuração deverá ser calculado pela fórmula:  

Diâmetro de perfuração(mm) = 2 x Diâmetro do revestimento(mm) + 50  

A perfuração poderá ser inicialmente executada através de um furo piloto com posterior 

alargamento para o diâmetro do projeto. 

A limpeza dos tanques e canaletas deverá ser constante para evitar, o retorno do material 

perfurado para dentro do furo, através da bomba de lama, a fim de não mascarar as amostras de 

calha. 

 

REGISTRO DIÁRIO  

As seguintes informações deverão estar registradas, diariamente, no livro de obra existente 

no local de obra:  

Diâmetro da perfuração; 

Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  

Litologia atravessada e avanço de perfuração;  

Brocas utilizadas;  

Material do fluído utilizado e registro de densidade, viscosidade, filtrado, pH e teor de areia. 

 

 ESCAVAÇÃO M ANUAL  

 

 Definição 

 

Trata-se da abertura de valas ou cavas, executada manualmente dentro de áreas urbanas e 

que , por conseqüência, demanda cuidados especiais. 

 

Materiais 
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O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

 

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 

 

Material de 1ª categoria 

 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 

Material de 2ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de 

escarificação de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou 

processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 

m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. 

 

Material de 3ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada 

e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja 

extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de 

explosivos ou de rompedor. 

 

Terminologia 

 

Cava 

 

Escavação executada em solo ou rocha, com dimensões conforme projeto. 

 

Vala 

 

Escavação longitudinal, executada em solo ou rocha, com profundidade, largura e declividade 

definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir águas ou para a instalação de rede 

enterrada de água, esgoto ou drenagem. 

 

 Método Executivo 
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Interferências 

 

Antes de se iniciar a escavação, ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a 

ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que 

esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades. 

As sondagens poderão ser executadas por processo manual ou mecanizado, devendo -se 

observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de interferência de rede de 

energia elétrica, rede telefônica ou adutoras. 

Ao se proceder as sondagens, a Contratada deverá estar de posse das plantas de possíveis 

interferências de outros serviços públicos. Se possível, deverá fazer-se acompanhar de técnicos das 

empresas responsáveis, durante sua execução. 

 

Na ausência dos projetos de serviços públicos existentes, as sondagens deverão ser 

executadas nos pontos extremos da escavação e a cada 20 m. 

As interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração suficientes para a fácil 

detecção pela equipe de produção, quando da execução da escavação propriamente dita, devendo 

ser apresentado à Fiscalização, “croquis” das localizações, antes do início dos serviços. 

Caso o serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para as 

sondagens deverão ser reaterradas e o pavimento reconstituído, conforme Especificações próprias. 

As áreas onde estiverem sendo executados serviços de sondagem deverão estar devidamente 

protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. 

Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, as mesmas 

só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, 

devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária. 

Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não identificada nos 

serviços de sondagem, a  CONTRATANTE deverá ser comunicada e o serviço paralisado até que 

sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos. 

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações deverá ser executado o escoramento e 

sustentação das mesmas. 

 

Escavação 

 

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do local 

(topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério 

da Fiscalização. 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser 

levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias 

de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 
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Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, 

deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação 

oriunda dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

 

" Escoamento ou ruptura das fundações;  

" Descompressão do terreno da fundação;  

" Descompressão do terreno pela água. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 

processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, 

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

dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de maneira 

a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Em caso de valas, deverão ser observadas as imposições do local do trabalho, principalmente 

as concernentes ao trânsito de veículos e pedestres. 

As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às escavações, 

deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

 

Material Proveniente da Escavação 

 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no 

reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à 

profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 

Em vias públicas onde a deposição do material escavado puder acarretar problemas de 

segurança ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a seu critério, solicitar a 

remoção e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior utilização. 

 

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota -fora”. 

 

Regularização do Fundo da Vala 

 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

 

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte 

insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se 

possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação. 

No caso do fundo da escavação se apresentar em rocha ou material indeformável, a sua cota 

deverá ser aprofundada, no mínimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com 
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material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura desta camada 

deverá ser determinada de acordo com a especificidade da obra 

 

Escoramentos 

 

Caso sejam necessários, serão empregados os tipos de escoramento prescritos nas 

Especificações da CONTRATANTE, conforme seus padrões e detalhes, salvo autorização da 

Fiscalização. 

Os escoramentos utilizados poderão ser dos tipos: Pontaleteamento 

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lençol freático e em 

profundidades menores. 

Neste caso, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de 

lei de 1" x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 

2,00 m de profundidade), espaçadas de 1,35 m e travadas na transversal por estroncas com diâmetro 

de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. 

Poderão, também, ser utilizadas pranchas metálicas, espaçadas de 1,35 m e travadas na 

transversal por estroncas com diâmetro de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. A cravação 

dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo. 

 

Escoramento Des contínuo 

 

Utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol 

freático. 

Neste tipo de escoramento, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais 

de madeira de lei de 1" x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 

16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espaçadas de 0,30 m e travadas longitudinalmente por 

longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 

2,00 m de profundidade), em toda a sua extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, 

são utilizadas estroncas de madeira (geralmente, eucalipto) com diâmetro de 0,20 m, espaçadas de 

1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas 

são espaçadas verticalmente de 1,00 m. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas 

metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os 

mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 

ou pré- furo. 

 

Escoramento Contínuo 
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Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância 

exigir uma condição estanque das paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei de 1" x 10" 

(até 2,00 m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 2,00 m de 

profundidade), encostadas umas às outras e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de 

lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 m de profundidade) em 

toda a sua extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de 

madeira (geralmente, eucalipto) de diâmetro 20 cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas 

extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverão estar espaçadas 

entre si de 1,00 m na vertical. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas 

metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os 

mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 

ou pré- furo. 

 

Escoramento Especial 

 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando o escoramento contínuo 

for insuficiente para propiciar uma condição estanque adequada às paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira de lei 6 x 16 

cm, do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de 8 x 18 cm em toda a sua 

extensão. As longarinas são travadas, longitudinalmente, por estroncas de madeira de diâmetro 20 

cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 

m. As longarinas são ser espaçadas verticalmente entre si de 1,00 m. 

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais dificuldades quanto 

à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala ou cava, o escoramento deverá ter uma 

profundidade adicional, que deverá ser aprovada pela Fiscalização. 

Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem constituídas 

de solo passível de desmoronamento, independente da profundidade da escavação. 

 

Os Escoramentos são objeto de especificação própria (Escoramentos de Valas, Cavas e 

Poços). 

 

Escavação em Rocha 

 

Desmonte a Fogo 

 

A utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. 
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Nas escavações com emprego de explosivos, serão obedecidas as regulamentações técnicas 

e legais concernentes à atividade. 

Deverá ser apresentada a autorização do órgão competente para transporte, armazenamento 

e uso de explosivos, antes do início das detonações. 

 

A Contratada deverá apresentar um plano de fogo, para aprovação pela Fiscalização. 

 

A aprovação de um plano de fogo pela Fiscalização não exime a Contratada suas 

responsabilidades. 

A área de fogo deverá ser protegida contra a projeção de partículas, quando a risco 

trabalhadores e terceiros. Em função das condições locais, poderá ser exigido o uso de redes de 

segurança, sem ônus para a  CONTRATANTE. 

 

A detonação das cargas deverá, obrigatoriamente, ser precedida e seguida de sinais de alerta; 

 

A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, 

jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas; 

As detonações deverão ser programadas para horários que não perturbem o repouso dos 

moradores das vizinhanças e que não coincidam com aqueles de maior movimento. 

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da Fiscalização, for 

necessário preservar a estabilidade e resistência dos cortes executados em rocha, estes deverão ser 

conformados utilizando-se pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes da 

escavação), fogo cuidadoso – “ cushion blasting” (detonação controlada do perímetro, realizada 

durante a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser 

utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização. 

No decorrer do desmonte a fogo, o escoramento deverá ser permanentemente inspecionado 

e reparado após a ocorrência de qualquer dano. 

 

Desmonte a Frio 

 

Sempre que for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos, a critério da 

Fiscalização, será utilizado o desmonte a frio, empregando-se o processo manual, mecânico 

(rompedor) ou pneumático (cunha metálica). 

 

Sinalização e Proteção 

 

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos 

trabalhadores, veículos e pedestres. 
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Deverão ser tomadas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que 

possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de sinalização e proteção. 

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. 

Deverão ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver bloqueio de 

trânsito e nas saídas das garagens. 

A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de acordo com as posturas 

municipais e exigências de órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços. 

A proteção e a segurança das obras são objeto de especificação própria (Serviços de Proteção 

e Segurança). 

 

 Critérios De Controle 

 

A responsabilidade civil, as conseqüências legais e os custos, referentes ao rompimento de 

interferências e aos danos causados a propriedades públicas ou privadas, ficarão a cargo da 

Contratada. 

 

Escoramento 

 

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo este ser substituído pelo 

aumento da inclinação dos talud es das paredes da escavação. 

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a profundidade e a natureza dos 

solos a serem escavados, devendo ser consideradas as dimensões reais necessárias. As dimensões 

apresentadas nesta Especificação são as mínimas permitidas. 

Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, deverão ser observadas 

as condições exigidas na NBR 9061/85 – Segurança de Escavações a Céu Aberto, da ABNT. 

Deverão ser rejeitadas peças de escoramento que possam comprometer sua estanqueidade 

e estabilidade. 

 

Escavação 

 

Largura e Profundidade das Valas 

 

1. Escavação de Valas para Sistema de Abastecimento de Água 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos mínimos a seguir: 
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Tipo de Pavimento  Recobrimento (m) 
Valas sob passeio com guia ou meio-fio 

definido 

0,60 

Valas sob passeio sem guia ou meio-fio 

definido 

0,80 

Valas sob via pavimentada ou com greide 

definido por guias, meio -fio e sarjetas 

0,90 

Valas sob via de terra ou com greide indefinido 1,10 

 

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas 

as seguintes dimensões máximas para as escavações 
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Tabela 2 – recobrimento por tipo de pavimento 

 

 

 

 

 

2. Escavação de Valas para Sistema de Esgotos Sanitários 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos mínimos a seguir. 

 

 

 

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas 

as seguintes dimensões máximas para as escavações: 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

 

3. Escavação de Valas para Sistema de Drenagem 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos mínimos a seguir: 

 

 

 

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas 

as seguintes dimensões máximas para as escavações: 
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http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

 

Figura 5. Largura livre para trabalho na vala. 

 

DN = Diâmetro Nominal do Tubo 

L = Largura Livre 

Largura da Vala = Largura Ocupada pelo Escoramento + Diâmetro Nominal do Tubo (DN) + 

Largura Livre para 

Trabalho na Vala (L) 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

 

 

Para profundidades acima de 6,00 m deve -se adotar 0,10 m na largura da vala, para cada 

metro adicional de profundidade, sendo aconselhável a elaboração de projeto específico. 

 

Escavação em rocha 

 

1. Desmonte a fogo 

 

Em cada plano de fogo deverão ser indicados: 

 

" Os espaçamentos, profundidade e disposições dos furos; 

 

" As cargas e tipos de explosivos; 

 

" As ligações elétricas das espoletas, com cálculo da resistência total do circuito; 

 

" Método de detonação; 

 

" As características da fonte de energia ou ligações de cordel com retardadores; 

 

" Tipo e método de ligação. 

 

Os serviços de desmonte de rocha deverão ser orientados por responsável técnico legalmente 

habilitado. 

 

O “Cabo de Fogo” ou “Blaster” deverá ser aprovado, previamente, pela Fiscalização. Ficará 

responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento das minas, ordens de fogo, 

detonação e retirada das que não explodirem, destinação das sobras de explosivos e pelos 

dispositivos elétricos necessários às detonações. 

 

A depender do volume do desmonte de rocha, deverá ser solicitado à Contratada, antes e 

durante a execução das escavações, testes com explosivos, para verificação dos planos de fogo. Tais 
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testes deverão ser realizados dentro dos limites da escavação. Caso necessário, serão realizadas 

medições sísmicas. 

Os resultados serão analisados pela Fiscalização e o plano de fogo poderá ser aceito ou 

rejeitado. 

A Contratada arcará com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em 

decorrência deste serviço. 

Qualquer excesso de escavação no fundo da vala ou cava, sem necessidade, deverá ser 

preenchida com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização. 

Excessos de escavação devido a cortes em desacordo com as definições de projeto, 

desmoronamentos, ruptura hidráulica de fundo de cava ou deficiência de escoramento, serão de 

responsabilidade da Contratada. 

 

 

 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

Os serviços serão medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por categoria de material, 

calculado conforme a seção de projeto. 

No caso de escavação de valas, não existindo projeto, o volume será medido no local, 

admitindo - se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta Especificação. 

Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do material 

proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de 

empolamento definidos a seguir: 

 

a) 1,10 para as areias 

b) 1,20 para os solos silto -arenosos  

c)1,3 para os solos argilosos 

 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 

projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério caberá 

à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem 

necessidade. 

O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente. 

 

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da escavação, 

será pago à Contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia ter sido executado. 
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Observação: As composições de escavação manual estão divididas em faixas de 1,50 m, por 

ser esta uma altura aceitável para que um homem de estatura normal remova o material verticalmente, 

seja para a borda da escavação, seja para plataformas intermediárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM ÁREA URBANA  

 

 DEFINIÇÃO 

 

Tratam-se de escavações de valas ou cavas executadas mecanicamente dentro de áreas 

urbanas e que, por consequência, demandam cuidados especiais. 

 

Materiais 

 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

 

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 

 

Material de 1ª categoria 

 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 

Material de 2ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de 

escarificação de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou 

processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 

m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. 

 

Material de 3ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada 

e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja 
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extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de 

explosivos ou de rompedor. 

 

Terminologia 

 

Cava 

 

Escavação executada em solo ou rocha, com dimensões conforme projeto. 

 

Vala 

 

Escavação longitudinal, executada em solo ou rocha, com profundidade, largura e declividade 

definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir águas ou para a instalação de rede 

enterrada de água, esgoto ou drenagem. 

 

 

 MÉTODO EXECUTIVO 

 

Interferências 

 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no 

trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra 

estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades. 

As sondagens poderão ser executadas por processo manual ou mecanizado, devendo -se 

observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de interferência de rede de 

energia elétrica, rede telefônica ou adutoras. 

Ao se proceder as sondagens, a Contratada deverá estar de posse das plantas de possíveis 

interferências de outros serviços públicos. Se possível, deverá fazer-se acompanhar de técnicos das 

empresas responsáveis, durante sua execução. 

Na ausência dos projetos de serviços públicos existentes, as sondagens deverão ser 

executadas nos pontos extremos da escavação e a cada 20 m. 

As interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração suficientes para a fácil 

detecção pela equipe de produção, quando da execução da escavação propriamente dita, devendo 

ser apresentado à Fiscalização, “croquis” das localizações, antes do início dos serviços. 

Caso o serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para as 

sondagens deverão ser reaterradas e o pavimento reconstituído, conforme Especificações próprias. 

As áreas onde estiverem sendo executados serviços de sondagem deverão estar devidamente 

protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres 
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Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, as mesmas 

só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, 

devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária. 

Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não identificada nos 

serviços de sondagem, a CONTRATANTE deverá ser comunicada e o serviço paralisado até que 

sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos. 

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações deverá ser executado o escoramento e 

sustentação das mesmas. 

 

Escavação 

 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser 

levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias 

de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, 

deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação 

oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

 

" Escoamento ou ruptura das fundações; " Descompressão do terreno da fundação; " 

Descompressão do terreno pela água. 

 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 

processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, 

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

dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de maneira 

a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Em caso de valas, deverão observadas as imposições do local do trabalho, principalmente as 

concernentes ao trânsito de veículos e pedestres. 

As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às escavações, 

deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

 

Material proveniente da escavaçã o 

 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no 

reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à 

profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 
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Em vi as públicas onde a deposição do material escavado, puder acarretar problemas de 

segurança, ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a seu critério, solicitar a 

remoção e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior utilização. 

 

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. 

 

Regularização do Fundo da Vala 

 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

 

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte 

insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se 

possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação. 

No caso do fundo da escavação se apresentar em rocha ou material indeformável, a sua cota 

deverá ser aprofundada, no mínimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com 

material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura esta camada 

deverá ser determinada de acordo com a especificidade da obra 

 

Escoramentos 

 

Caso sejam necessários, serão empregados os tipos de escoramento prescritos nas 

Especificações da CONTRATANTE, conforme seus padrões e detalhes, salvo autorização da 

Fiscalização. 

 

Os escoramentos utilizados poderão ser dos tipos: Pontaleteamento 

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lençol freático e em 

profundidades menores. 

Neste caso, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de 

lei de 1” x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 

2,00 m de profundidade), espaçadas de 1,35 m e travadas na transversal por estroncas com diâmetro 

de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. 

Poderão, também, ser utilizadas pranchas metálicas, espaçadas de 1,35 m e travadas na 

transversal por estroncas com diâmetro de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. A cravação 

dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo. 

 

Escoramento Descontínuo 

 

Utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol 

freático. 
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Neste tipo de escoramento, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais 

de madeira de lei de 1” x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 

16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espaçadas de 0,30 m e travadas longintudinalmente por 

longarinas e madeira de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 

m de profundidade), em toda a sua extensão. 

Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de madeira 

(geralmente, eucalipto) com diâmetro de 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, 

das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas são espaçadas verticalmente de 1,00 

m. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas 

metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os 

mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 

ou pré- furo. 

 

Escoramento Contínuo 

 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância 

exigir uma condição estanque das paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei de 1” x 10" 

(até 2,00 m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 2,00 m de 

profundidade), encostadas umas às outras e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de 

lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 m de profundidade) em 

toda a sua extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de 

madeira (geralmente, eucalipto) de diâmetro 20 cm, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas 

extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverão estar espaçadas 

ent re si de 1,00 m na vertical. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas 

metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os 

mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 

ou pré- furo. 

 

Escoramento Especial 

 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando o escoramento contínuo 

for insuficiente para propiciar uma condição estanque adequada às paredes da escavação. 
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A superfície lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira de lei 6 x 16 

cm, do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de 8 x 18 cm em toda a sua 

extensão. 

As longarinas são travadas, longitudinalmente, por estroncas de madeira de diâmetro 20 cm, 

espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. 

As longarinas são ser espaçadas verticalmente entre si de 1,00 m. 

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais dificuldades quanto 

à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala ou cava, o escoramento deverá ter uma 

profundidade adicional, que deverá ser aprovada pela Fiscalização. 

Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem constituídas 

de solo passível de desmoronamento, independente da profundidade da escavação. 

Os Escoramentos são objeto de especificação própria (2.13.08 – Escoramentos de Valas, 

Cavas e Poços). 

 

Escavação em rocha 

 

Desmonte a Fogo 

 

A utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. 

 

Nas escavações com emprego de explosivos, serão obedecidas as regulamentações técnicas 

e legais concernentes à atividade. 

Deverá ser apresentada a autorização do órgão competente para transporte, armazenamento 

e uso de explosivos, antes do início das detonações. 

A Contratada deverá apresentar um plano de fogo, para aprovação pela Fiscalização. 

 

A aprovação de um plano de fogo pela Fiscalização não exime a Contratada de suas 

responsabilidades. 

A área de fogo deverá ser protegida contra a projeção de partículas, quando a risco 

trabalhadores e terceiros. Em função das condições locais, poderá ser exigido o uso de redes de 

segurança, sem ônus para a concedente. 

 

A detonação das cargas deverá, obrigatoriamente, ser precedida e seguida de sinais de alerta; 

 

A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, 

jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas; 

 

As detonações deverão ser programadas para horários que não perturbem o repouso dos 

moradores das vizinhanças e que não coincidam com aqueles de maior movimento. 
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Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da Fiscalização, for 

necessário preservar a estabilidade e resistência dos cortes executados em rocha, estes deverão ser 

conformados utilizando-se pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes da 

escavação), fogo cuidadoso – “ cushion blasting” (detonação controlada do perímetro, realizada 

durante a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser 

utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização. 

No decorrer do desmonte a fogo, o escoramento deverá ser permanentemente inspecionado 

e reparado após a ocorrência de qualquer dano. 

 

Desmonte a Frio 

 

Sempre que for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos, a critério da 

Fiscalização, será utilizado o desmonte a frio, empregando-se o processo manual, mecânico 

(rompedor) ou pneumático (cunha metálica). 

 

Sinalização e Proteção 

 

A escavação deverá ser executada observando -se as normas de segurança dos 

trabalhadores, veículos e pedestres. 

Deverão ser tomadas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que 

possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de sinalização e proteção. 

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. 

Deverão ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver bloqueio de 

trânsito e nas saídas das garagens. 

A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de acordo com as posturas 

municipais e exigências de órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços. 

A proteção e a segurança das obras são objeto de especificação própria (2.04.03 – Serviços 

de Proteção e Segurança). 

 

Equipamentos 

 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação. Nas 

valas ou cavas de profundidade até 4,0 m, serão utilizadas retroescavadeiras, podendo ser usada 

escavação manual no acerto final do fundo. 

A escavação mecânica de valas e cavas com profundidade acima daquela alcançada pela 

retroescavadeira, deverá ser executada com escavadeira hidráulica. Caso a Contratada não disponha 
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de tal equipamento, a Fiscalização poderá permitir o uso de retroescavadeira, considerando -se, neste 

caso, a ressalva feita nos Critérios de Medição desta Especificação. 

A responsabilidade civil, as consequências legais e os custos, referentes ao rompimento de 

interferências e aos danos causados a propriedades públicas ou privadas, ficarão a cargo da 

Contratada. 

 

 Escoramento 

 

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo este ser substituído pelo 

aumento da inclinação dos taludes das paredes da escavação. 

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a profundidade e a natureza dos 

solos a serem escavados, devendo ser consideradas as dimensões reais necessárias. As dimensões 

apresentadas nesta Especificação são as mínimas permitidas. 

Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, deverão ser observadas 

as condições exigidas na NBR 9.06/85 – Segurança de Escavações a Céu Aberto, da ABNT. 

Deverão ser rejeitadas peças de escoramento que possam comprometer sua estanqueidade 

e estabilidade. 

 

Escavação 

 

Largura e Profundidade das Valas 

 

1. Escavação de Valas para Sistema de Abastecimento de Água 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos valores mínimos a seguir 

 

 ESCAVAÇÃO M ANUAL EM ÁREAS ABERTAS  

 

 Definição 

Trata-se da abertura de valas ou cavas, executada manualmente em áreas não urbanizadas 

(campo aberto). 

 

Materiais 

 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

 

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 
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Material de 1ª categoria 

 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 

Material de 2ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de 

escarificação de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou 

processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 

m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. 

 

Material de 3ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada 

e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja 

extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de 

explosivos ou de rompedor. 

 

Terminologia 

 

Cava 

 

Escavação executada em solo ou rocha, com dimensões conforme projeto. 

 

Vala 

 

Escavação longitudinal, executada em solo ou rocha, com profundidade, largura e declividade 

definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir águas ou para a instalação de rede 

enterrada de água, esgoto ou drenagem. 

 

 Método Executivo 

 

Escavação 
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A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do local 

(topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério 

da Fiscalização. 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser 

levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias 

de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 

processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, 

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

dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de maneira 

a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Em caso de valas, deverão ser observadas as imposições do local do trabalho, principalmente 

as concernentes à segurança dos transeuntes e de animais. 

 

Material Proveniente da Escavação 

 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no 

reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à 

profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 

Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora” ou deixados ao longo 

da escavação, a critério da Fiscalização. 

 

Regularização do Fundo da Vala 

 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

 

Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte 

insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se 

possa executar um “colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação. 

No caso do fundo da escavação se apresentar em rocha ou material indeformável, a sua cota 

deverá ser aprofundada, no mínimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com 

material desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura desta camada 

deverá ser determinada de acordo com especificidade da obra. 

 

Escoramentos 
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Caso sejam necessários, serão empregados os tipos de escoramento prescritos nas 

Especificações da Contratante, conforme seus padrões e detalhes, salvo autorização da Fiscalização. 

Os escoramentos utilizados poderão ser dos tipos: Pontaleteamento 

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lençol freático e em 

profundidades menores. 

Neste caso, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de 

lei de 1” x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 

2,00 m de profundidade), espaçadas de 1,35 m e travadas na transversal por estroncas com diâmetro 

de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. 

Poderão, também, ser utilizadas pranchas metálicas, espaçadas de 1,35 m e travadas na 

transversal por estroncas com diâmetro de 20 cm , distanciadas verticalmente de 1,00 m. A cravação 

dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo. 

Escoramento Descontínuo 

 

Utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol 

freático. 

Neste tipo de escoramento, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais 

de madeira de lei de 1” x 10" (até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 

16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espaçadas de 0,30 m e travadas longintudinalmente por 

longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 

2,00 m de profundidade), em toda a sua extensão. 

Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de madeira 

(geralmente, eucalipto) com diâmetro de 0,20 m, espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, 

das quais as estroncas ficam afastada s 0,40 m. As longarinas são espaçadas verticalmente de 1,00 

m. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas 

metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os 

mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 

ou pré- furo. 

 

Escoramento Contínuo 

 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância 

exigir uma condição estanque das paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei de 1” x 10" 

(até 2,00 m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 2,00 m de 

profundidade), encostadas umas às outras e travadas longitudinalmente por longarinas de madeira de 

lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 m de profundidade) em 
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toda a sua extensão. Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de 

madeira (geralmente, eucalipto) de diâmetro 20 cm espaçadas de 1,35 m, exceto em suas 

extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverão estar espaçadas 

entre si de 1,00 m na vertical. 

Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, longarinas 

metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, mantendo-se, porém, os 

mesmos espaçamentos. 

A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 

ou pré - furo. 

 

Escoramento Especial 

 

Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando o escoramento contínuo 

for insuficiente para propiciar uma condição estanque adequada às paredes da escavação. 

A superfície lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira de lei 6 x 16 

cm, do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de 8 x 18 cm em toda a sua 

extensão. 

As longarinas são travadas, longitudinalmente, por estroncas de madeira de diâmetro 20 cm, 

espaçadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. 

As longarinas são ser espaçadas verticalmente entre si de 1,00 m. 

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais dificuldades quanto 

à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala ou cava, o escoramento deverá ter uma 

profundidade adicional, que deverá ser aprovada pela Fiscalização. 

Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem constituídas 

de solo passível de desmoronamento, independente da profundidade da escavação. 

Os Escoramentos são objeto de especificação própria (2.13.08 – Escoramentos de Valas, 

Cavas e Poços). 

 

Escavação em Rocha 

 

Desmonte a Fogo  

 

A utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. 

 

Nas escavações com emprego de explosivos, serão obedecidas as regulamentações técnicas 

e legais concernentes à atividade. 

Deverá ser apresentada a autorização do órgão competente para transporte, armazenamento 

e uso de explosivos, antes do início das detonações. 
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A Contratada deverá apresentar um plano de fogo, para aprovação pela Fiscalização. 

 

A aprovação de um plano de fogo pela Fiscalização não exime a Contratada de suas 

responsabilidades. 

A área de fogo deverá ser protegida contra a projeção de partículas, quando a risco 

trabalhadores e terceiros. Em função das condições locais, poderá ser exigido o uso de redes de 

segurança, sem ônus para a  CONTRATANTE. 

 

A detonação das cargas deverá, obrigatoriamente, ser precedida e seguida de sinais de alerta; 

 

A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, 

jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas; 

 

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da Fiscalização, for 

necessário preservar a estabilidade e resistência dos cortes executados em rocha, estes deverão ser 

conformados utilizando -se pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes da 

escavação), fogo cuidadoso – “ cushion blasting” (detonação controlada do perímetro, realizada 

durante a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser 

utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização. 

 

No decorrer do desmonte a fogo, o escoramento deverá ser permanentemente inspecionado 

e reparado após a ocorrência de qualquer dano. 

 

Desmonte a Frio 

 

Sempre que for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos, a critério da 

Fiscalização, será utilizado o desmonte a frio, empregando-se o processo manual, mecânico 

(rompedor) ou pneumático (cunha metálica). 

 

Sinalização e Proteção 

 

A escavação deverá ser executada observando -se as normas de segurança dos 

trabalhadores, possíveis transeuntes e animais. 

 

Mesmo se tratando de escavação em área não urbanizada, deverão ser tomadas as 

providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução 

do serviço, devido à falta ou deficiência de sinalização e proteção. 

 

 Critérios de Controle 
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A responsabilidade civil, as conseqüências legais e os custos, referentes aos danos causados 

a propriedades públicas ou privadas, ficarão a cargo da Contratada. 

 

Escoramento 

 

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo este ser substituído pelo 

aumento da inclinação dos taludes das paredes da escavação. 

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a profundidade e a natureza dos 

solos a serem escavados, devendo ser consideradas as dimensões reais necessárias. As dimensões 

apresentadas nesta Especificação são as mínimas permitidas. 

Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu aberto, deverão ser observadas 

as condições exigidas na NBR 9.06/85 – Segurança de Escavações a Céu Aberto, da ABNT. 

Deverão ser rejeitadas peças de escoramento que possam comprometer sua estanqueidade 

e estabilidade. 

 

Escavação 

 

Largura e Profundidade das Valas 

 

1. Escavação de Valas para Sistema de Abastecimento de Água 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos mínimos a seguir 
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2. Escavação de Valas para Sistema de Esgotos Sanitários 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos mínimos a seguir: 

 

 

 

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas 

as seguintes dimensões máximas para as escavações: 
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3. Escavação de Valas para Sistema de Drenagem 

 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 

tubulações atenda aos mínimos a seguir: 

 

 

 

A profundidade e largura das valas serão definidas em projeto. Na sua falta, serão admitidas 

as seguintes dimensões máximas para as escavações 
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Figura 01. Largura livre para trabalho na vala. 

 

DN = Diâmetro Nominal do Tubo 

L = Largura Livre 

Largura da Vala = Largura Ocupada pelo Escoramento + Diâmetro Nominal do Tubo (DN) + 

Largura Livre para 

Trabalho na Vala (L) 

 

 

 

Para profundidades acima de 6,00 m deve-se adotar 0,10 m na largura da vala, para cada 

metro adicional de profundidade, sendo aconselhável a elaboração de projeto específico. 

 

Escavação em Rocha 

 

Desmonte a Fogo 
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Em cada plano de fogo deverão ser indicados : 

 

“ Os espaçamentos, profundidade e disposições dos furos; 

" As cargas e tipos de explosivos; 

" As ligações elétricas das espoletas, com cálculo da resistência total do circuito; 

" método de detonação; 

" As característi cas da fonte de energia ou ligações de cordel com retardadores; 

" Tipo e método de ligação. 

 

Os serviços de desmonte de rocha deverão ser orientados por responsável técnico legalmente 

habilitado. 

 

“Cabo de Fogo” ou “Blaster” deverá ser aprovado, previamente, pela Fiscalização. Ficará 

responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento das minas, ordens de fogo, 

detonação e retirada das que não explodirem, destinação das sobras de explosivos e pelos 

dispositivos elétricos necessários às detonações. 

A depender do volume do desmonte de rocha, deverá ser solicitado à Contratada, antes e 

durante a execução das escavações, testes com explosivos, visando a para verificação dos planos de 

fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites da escavação. Caso necessário, serão 

realizadas medições sísmicas. 

Os resultados serão analisados pela Fiscalização e o plano de fogo poderá ser aceito ou 

rejeitado. 

A Contratada arcará com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em 

decorrência deste serviço. 

Qualquer excesso de escavação no fundo da vala ou cava, sem necessidade, deverá ser 

preenchida com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização. 

Excessos de escavação devido a cortes em desacordo com as definições de projeto, 

desmoronamentos, ruptura hidráulica de fundo de cava ou deficiência de escoramento, serão de 

responsabilidade da Contratada. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

Os serviços serão medidos por volume (m 3) escavado e aprovado, por categoria de material, 

calculado conforme a seção de projeto. 

No caso de escavação de valas, não existindo projeto, o volume será medido no local, 

admitindo -se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta especificação. 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do material 

proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de 

empolamento definidos a seguir: 

 

a) 1,10 para as areias 

b) 1,20 para os solos silto-arenosos c)1,3 para os solos argilosos 

 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 

projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério caberá 

à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem 

necessidade. 

O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente. 

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da escavação, 

será pago, à Contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia ter sido 

executado. 

Observação: As composições de escavação manual estão divididas em faixas de 1,50 m, por 

ser esta uma altura aceitável para que um homem de estatura normal remova o material verticalmente, 

seja para a borda da escavação, seja para plataformas intermediárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

 CARGA DE M ATERIAL 

 

 Definição 

 

Carga Manual 

 

Consiste no carregamento manual de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes ou em outros equipamentos transportadores sem a utilização de equipamentos de carga. 

 

Carga Mecanizada 

 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes ou 

em outros equipamentos transportadores, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

O material pode ser oriundo de cortes ou empréstimos, de substituição de materiais de baixa 

qualidade retirados dos cortes, além de entulhos a serem removidos. 
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Materiais 

 

Material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 

 

Material de 1ª categoria 

 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 

Material de 2ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de 

escarificação de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou 

processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 

m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. 

 

Material de 3ª categoria 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada 

e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja 

extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento se processem com o emprego contínuo de 

explosivos  

 

Entulho 

 

Compreende o material originário de demolições em geral, qualquer que seja sua natureza. 

 

 Definição 

 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, ou demolição, e de sua 

deposição na praça de carregamento em condições de ser manipulado manualmente ou pelo 

equipamento de carga. 

As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, circulação e 

manobra. 

No caso de valas ou cavas, com remoção total ou parcial de material, a carga poderá ser feita 

juntamente com a escavação, principalmente quando se tratar de serviço em área urbana. 
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O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira a que fique uniformemente distribuído, 

no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e queda de material nas vias. 

Também em áreas urbanas, o material estocado na praça de carregamento deverá ser 

mantido umedecido, evitando -se poeira 

 

 Critério De Controle 

 

Os equipamentos de transporte deverão ter as dimensões de suas caçambas levantadas e 

anotadas, previamente, visando -se facilitar a apropriação dos volumes, no caso de medição por 

volume solto carregado. 

NA carga, o material deverá ser uniformemente distribuído na caçamba. 

O controle da carga, quanto à distribuição do material , será visual; quanto à determinação do 

volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de Medição, a seguir. 

 

Equipe e Equipamentos de Carregamento 

 

A utilização da carga manual ou mecanizada se fará de acordo com as condições dos locais 

de carga e com as características dos materiais, ficando sua definição a cargo da Fiscalização. 

Para o carregamento manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s (bota 

de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas . 

Para o carregamento mecanizado deverão ser usadas pás carregadeiras, escavadeiras ou 

retro- escavadeiras, 

 

 Critério De Medição E Pagamento 

 

Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do material 

proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de 

empolamento definidos a seguir: 

a) 1,10 para as areias 

b) 1,20 para os solos silto-arenosos  

c) 1,3 para os solos argilosos 

 

Em situações excepcionais, ou quando não houver corte a medir (materiais previamente 

armazenados, adquiridos de terceiros ou entulhos), a medição será feita pelo volume solto (m3), 

efetivamente carregado. Este volume será determinado pela média da altura do material em relação 
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ao fundo da caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os vol umes serão aferidos pela Fiscalização para 

cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução 

 

 Transporte  

 

 Definição 

 

Esta especificação regulamenta o transporte de materiais que possam ser medidos por volume 

ou peso, inclusive aqueles provenientes da demolição de edificações e estruturas ou adquiridos de 

terceiros. 

 

Os materiais transportados abrangidos por esta especificação podem ser: 

 

" Materiais de 1ª , 2ª e 3ª categorias previstas para os serviços de terraplenagem ou oriundos 

destes; 

 

" Materiais de 1ª , 2ª e 3ª categorias oriundos de escavações de valas ou cavas ou destinados 

a estas; 

 

" Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do pavimento, inclusive 

paralelepípedos, bloquetes, etc.; 

 

" Materiais oriundos da demolição de edificações ou outras estruturas de alvenarias ou 

concretos (entulhos); 

 

" Materiais diversos. 

 

Considera-se o transporte em caminhões basculantes para aqueles materiais que possam ter 

seu volume facilmente determinado, tais como britas, areia, terra, asfalto, etc. 

Considera-se o transporte em caminhões com carroceria de madeira para aqueles que 

apresentem dificuldade em determinação do volume, mas com peso facilmente obtido, seja através de 

mensuração em balança ou de cálculo de unidade x densidade, tais como peças de concreto pré-

moldado. 

 

Esta Especificação tem função de referência. Cargas especiais, que requeiram um tratamento 

específico, serão objeto de Especificação Complementar própria. 
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Materiais De Terraplenagem, Valas E Cavas 

 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

 

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 

 

Material de 1ª categoria 

 

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

 

Material de 2ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de 

escarificação de grande porte. A extração, eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou 

processo manual adequado. Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 

m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. 

 

Material de 3ª categoria 

 

Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada 

e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja 

extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de 

explosivos. 

 

 Método Executivo 

 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, 

mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas 

não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua 

entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Ficam sob sua responsabilidade os cuidados de 

carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, 

assim como todas as precauções necessárias durante o transporte. 
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Ficam a cargo da Contratada o seguro da carga, quando necessário, assim como do veículo. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será 

de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material 

seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não serão permitidas pessoas viajando sobre a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte 

de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

 

Transporte Em Caminhões Basculantes 

 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, 

no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser 

mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de 

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e 

devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a 

necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), 

mesmo dentro de canteiros de obras 

 

Transporte Em Caminhões Com Carroceria De Madeira 

 

O material deverá ser acomodado conforme as especificações dos fabricantes. 

Tratando-se de transporte de material a granel em área urbana, estradas ou em locais com 

tráfego de veículos ou pedestres, a carroceira do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, derramamento nas vias. 

 

Equipamentos 

 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em 

qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz 

respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, 

vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 
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Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - 

Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

 

 

 Critérios De Controle 

 

O percurso a ser seguido pelo caminhão será objeto de aprovação prévia pela Fiscalização. 

Quando se tratar de material a ser estocado em depósitos ou bota-foras, o local de descarga 

será definido pela Fiscalização. 

O trânsito dos veículos de carga, fora das áreas de trabalho, deverá ser evitado, tanto quanto 

possível, principalmente onde houver áreas com relevante interesse paisagístico ou ecológico. 

 

Transporte Em Caminhões Basculantes 

 

O controle da carga, quanto à distribuição do material, será visual; quanto à determinação do 

volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de Medição, a seguir. 

No caso de materiais a serem medidos na báscula, tais como os provenientes de demolições, 

deverá haver a distribuição homogênea, de modo a permitir o cálculo do volume transportado em cada 

viagem. 

Os caminhões deverão ter as dimensões de suas caçambas medidas e anotadas, 

previamente, visando-se facilitar a apropriação dos volumes, no caso de medição por volume solto 

carregado 

 

Transporte em Caminhões com Carroceria de Madeira 

 

Deverá ser verificado se a acomodação do material no veículo está de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

O material deverá estar convenientemente apoiado e travado. 

Deverá ser evitada a carga em excesso, evitando- se deformações ou avarias na carga por 

problemas de acomodação. 

Deve-se tomar especial cuidado com materiais inflamáveis, materiais com poder de perfuração 

e aqueles que excedam os limites da carroceria. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

Transporte com Caminhões Basculante, na Obra, com Tempo de Ciclo (Carga, Transporte 

de Ida, Descarga e Volta) e DMT Definidos 

 

Medição por Volume Transportado (m
3
) 
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1. Materiais de terraplenagem, valas e cavas 

 

A medição será feita pelo volume extraído, em metros cúbicos, medido no corte, vala, cava ou 

empréstimo, considerando-se a distância de transporte entre estes locais e o local de depósito, para 

efeito de faixa de DMT. 

 

Serão obedecidas as seguintes condições: 

 

" Não haverá distinção com relação à classificação dos materiais de 1a , 2a e 3a categorias. 

 

" O cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da "média das áreas". 

 

Em situações excepcionais ou quando não houver corte a medir (materiais previamente 

armazenados ou adquiridos de terceiros), a medição será feita pelo volume solto (m3), efetivamente 

carregado. Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo da 

caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela Fiscalização para cada viagem, 

apropriando-se o total das mesmas. 

A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os 

centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

2. Entulhos 

 

A medição será feita pelo volume carregado, em metros cúbicos, medido na caçamba do 

veículo, considerando-se a distância de transporte entre o local da carga e o local de depósito, para 

efeito de faixa de DMT. 

 

Serão obedecidas as seguintes condições: 

 

" O volume solto, efetivamente carregado, será determinado pela média da altura do material 

em relação ao fundo da caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela

 Fiscalização para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 

 

" A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os 

centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

Medição por Peso Transportado (ton.) 
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A medição será feita pelo peso, em toneladas, medido na carroceria do veículo, considerando-

se a distância de transporte entre o local da carga e o local de depósito, para efeito de faixa de DMT. 

 

Serão obedecidas as seguintes condições: 

 

" O peso do material carregado será determinado pela simples pesagem, em balança de 

reconhecida precisão. O caminhão deverá ser pesado antes e depois da carga, mantidas as mesmas 

condições do veículo, tal como o volume de combustível no tanque. 

 

" Caberá à Fiscalização aceitar a balança a ser utilizada. 

 

" Caso não seja possível a pesagem, será procedido o cálculo do peso em função das 

dimensões e do peso específico do material. 

 

" A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os 

centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

Transporte com Caminhões Basculante ou Carroceria , Fora da Obra, sem Tempo de Ciclo 

(Carga, Transporte de Ida, Descarga e Volta) e DMT Definidos 

 

Medição por Volume Transportado (m
3 

x Km) 

 

1. Materiais de terraplenagem, valas e cavas 

 

A medição será feita multiplicando-se o volume extraído, em metros cúbicos, medido no corte, 

vala, cava ou empréstimo, pela distância de transporte entre estes e o local de depósito, obedecendo-

se às seguintes condições: 

 

" Não haverá distinção com relação à classificação dos materiais de 1a , 2a e 3a categorias. 

 

" O cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da "média das áreas". 

 

Em situações excepcionais ou quando não houver corte a medir (materiais previamente 

armazenados ou adquiridos de terceiros), a medição será feita pelo volume solto (m3), efetivamente 

carregado. Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo da 

caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela Fiscalização para cada viagem, 

apropriando-se o total das mesmas. 
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A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os 

centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

Entulhos 

 

A medição será feita multiplicando-se o volume carregado, em metros cúbicos, medido na 

caçamba do veículo, pela distância de transporte entre o local da carga e o local de depósito, 

obedecendo-se às seguintes condições: 

 

“ O volume solto, efetivamente carregado, será determinado pela média da altura do material 

em relação ao fundo da caçamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela 

Fiscalização para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 

 

" A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os 

centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

Medição por Peso Transportado (ton. x Km) 

 

A medição será feita multiplicando-se o peso, em toneladas, medido na carroceria do veículo, 

pela a distância de transporte entre o local da carga e o local de depósito, obedecendo-se às seguintes 

condições: 

 

" O peso do material carregado será determinado pela simples pesagem, em balança de 

reconhecida precisão. O caminhão deverá ser pesado antes e depois da carga, mantidas as mesmas 

condições do veículo, tal como o volume de combustível no tanque. 

 

" Caberá à Fiscalização aceitar a balança a ser utilizada. 

 

" Caso não seja possível a pesagem, será procedido o cálculo do peso em função das 

dimensões e do peso específico do material. 

 

" A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, entre os 

centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

Estão incluídos nos preços todos os custos de manutenção, drenagem e conservação dos 

caminhos de percurso, tempo de carga, descarga e manobra, todo o equipamento e pessoal 

necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 
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O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e encargos necessários à 

execução do serviço. 

 

 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JUNT A ELÁSTICA  

 

 Definição 

 

Trata-se do fornecimento de tubos e conexões de PVC junta elástica para redes de 

abastecimento de água e adutoras com seus respectivos anéis de borracha, colocados em local 

determinado pela Contratante. 

 

Material 

 

Os tubos PBA (ponta, bolsa e anel de borracha) para redes de água e adutoras são 

fabricados de acordo com a norma da ABNT NBR 5647, nos diâmetros de 50 a 100 mm, e nas 

classes 12,15 e 20 para pressões de serviço de 60, 75 e 100 D.C., respectivamente. 

Os tubos devem ter comprimento de 6,0 metros, com ponta e bolsa para junta elástica e 

respectivo anel de borracha. Devem atender à norma da ABNT NBR 5680. 

As conexões obedecem às normas da ABNT NBR 5647 e NBR 10351 e devem ser 

dimensionadas para trabalhar enterradas, conduzindo água a 20º C, com pressão de serviço de 1,0 

Mpa, incluindo-se variações dinâmicas (conforme a NBR 10351). 

 

As conexões devem ser em PVC ponta e bolsas, com junta elástica e anéis de borracha, 

conforme tipos definidos nas listas de materiais. 

 

 Método Executivo 

 

A carga, o transporte e a descarga do material deverão ser feitos rigorosamente de acordo 

com as recomendações do fabricante no que se refere à forma de manuseio e ao empilhamento 

máximo. 

 

Transporte 

 

O transporte dos tubos e conexões deverá ser feito com todo o cuidado, de forma a não 

provocar deformações e avarias nos mesmos, especialmente nas extremidades. Deverão ser evitados, 

durante o transporte, particularmente: 

 

- grandes flechas, no caso dos tubos, 
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- a colocação dos tubos em balanço, 

 

- o contato dos tubos e conexões com peças metálicas salientes e 

 

- alturas de empilhamento superiores a 1,50m, independente da bitola ou espessura dos 

tubos. 

 

Manuseio 

 

No descarregamento, o baixo peso dos tubos e conexões facilita o manuseio, porém deverá 

ser evitado o lançamento dos mesmos ao solo, sem critério, uns sobre os outros. 

Os tubos e conexões deverão ser carregados e nunca arrastados sobre o solo ou contra 

objetos e materiais duros, evitando-se, desta forma, avarias nos mesmos. 

 

 

 

Figura 6 - Descarga manual de tubos de PVC 

 

Armazenagem 

 

Quando os tubos e conexões ficarem estocados por longos períodos, deverão permanecer ao 

abrigo do sol e armazenados de maneira adequada, evitando- se possíveis vocalizações ou 

deformações provocadas por seu aquecimento excessivo ou pela ação de outras variáveis que 

interfiram na integridade das peças. Deverá, também, ser evitada a sua exposição a agentes 

corrosivos ou inadequados. 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações do fabricante: 

 

- o local de estocagem deverá ser próximo do ponto de utilização. Deverá ser coberto, plano, 

com declividade mínima, limpo e livre de pedras ou objetos salientes. 
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- os tubos, quando empilhados, deverão ser apoiados sobre material macio ou sobre travessas 

de madeira e, de preferência, de forma contínua. Serão formadas camadas superpostas nas quais 

haverá alternância da orientação das bolsas. 

 

- a primeira camada de tubos deverá ser colocada sobre um tablado contínuo de madeira, ou 

sobre pranchões de 0,10 m de largura, espaçados de 0,20 m, no máximo, colocados no sentido 

transversal em relação aos tubos. Poderá, ainda, ser criado um leito de sacos de aniagem cheios 

com areia. 

 

- as bolsas serão orientadas de forma alternada, não devendo tocar o solo. 

 

- o primeiro e os últimos tubos da primeira camada serão contidos por meio de cunhas, uma 

em cada extremidade. 

 

- os tubos da segunda camada serão colocados entre os da primeira, de tal maneira que 

suas bolsas fiquem orientadas para o lado oposto e posicionadas a 5,0cm além das pontas dos tubos 

da camada anterior. Desta forma, os tubos das diferentes camadas estarão em contato desde a ponta 

até 5,0cm antes da bolsa. 

 

Figura 7 – Empilhamento em Camadas Sobrepostas 

 

- opcionalmente, poderá ser adotado o empilhamento em camadas cruzadas. Neste caso a 

segunda camada deverá ser colocada transversalmente em relação à anterior, e assim 

sucessivamente, até se atingir a altura máxima recomendada. 
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Figura 8 – Empilhamento em Camadas Cruzadas 
 

- as pilhas deverão ser confinadas lateralmente, por estroncas verticais, espaçadas de metro 

em metro, não devendo ultrapassar 1,50 m de altura. 

 

- os tubos poderão, ainda, ser estocados em estrados suspensos, observando-se, também 

neste caso, o limite de empilhamento. 

 

- as conexões deverão ser armazenadas em gavetas ou prateleiras, nunca amontoadas 

aleatoriamente. 

 

 

Figura 9 - Armazenagem de conexões em gavetas 

 

- os anéis de borracha das juntas deverão ser estocados em suas embalagens originais, ao 

abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas, em locais com temperaturas entre 5o C e 25o C. 

 

As conexões, demais acessórios e materiais para as juntas deverão ser levados para as frentes 

de serviço somente no momento de sua aplicação. 

 

 Critérios de Controle 
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Os tubos e conexões deverão ser adquiridos de fabricantes que produzam em conformidade 

com as normas da ABNT. 

A Contratada deverá apresentar na entrega dos materiais, os certificados dos materiais dos 

tubos e conexões, bem como os certificados dos testes hidrostáticos. 

Os materiais poderão obedecer a quaisquer normas indicadas pela Contratada, desde que tais 

normas sejam equivalentes ou superiores às indicadas pela Contratante. 

Quando o fabricante dos tubos e conexões produzir seu próprio lubrificante, a Contratada 

deverá adquiri-lo do mesmo. 

Caso sejam adquiridos produtos com características em desacordo com o especificado, a 

Contratante não se responsabilizará pelo pagamento dos mesmos, que deverão ser substituídos pela 

Contratada, às suas expensas, sob o risco de ter os trabalhos suspensos, sem adição de prazo 

contratual, até a sua completa adequação às normas. 

Será de responsabilidade da Contratada a aquisição, o transporte e a entrega dos tubos e 

conexões em local determinado pela Contratante. O armazenamento e controle de estoque serão de 

responsabilidade da Contratada, salvo quando previsto em contrário no Contrato. 

A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados aos materiais, enquanto 

estiver sob sua guarda, em função de manuseio, transporte ou armazenamento inadequado, 

exposição a elementos agressivos, ou devido à utilização incorreta no âmbito da obra. 

Para efeito de aceitação pela Fiscalização, os tubos e conexões deverão apresentar-se com 

coloração uniforme, isentos de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam afetar sua resistência, 

estanqueidade ou durabilidade. As dimensões e o peso dos tubos e conexões deverão atender, 

respectivamente, às normas NBR 5647 e NBR 10351, da ABNT. 

Definições específicas sobre o armazenamento, controle do estoque e liberação dos materiais 

para uso na obra serão estabelecidas em Contrato ou ficarão a critério da Fiscalização. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

A medição será efetuada conforme os seguintes critérios: 

 

. Tubos - por metro linear (m) 

 

. Conexões – por unidade (um) 

 

O material deverá estar efetivamente entregue no local determinado pela Contratante, 

criteriosamente armazenado e não poderá apresentar defeitos, de fabricação ou ocasionados por 

manuseio inadequado. Deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal de aquisição, emitida 

por fornecedor previamente qualificado. 
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Deverão estar considerados nos preços unitários todos os custos relativos a transporte, fretes, 

seguros, impostos, carga e descarga, estocagem e guarda além dos respectivos anéis de borracha 

das juntas. 

 

 ASSENTAM ENTO /  MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES  

 

 Definição 

 

Consiste no assentamento de tubos e conexões específicos para cada finalidade, conforme 

definição em projeto. 

 

 Método Executivo 

 

Os serviços serão executados obedecendo rigorosamente às coordenadas de projeto e às 

especificações, padrões de execução normatizados ou recomendados pelo fabricante, para garantir a 

estanqueidade do sistema necessárias ao fluxo dos líquidos de acordo com os requisitos estabelecidos. 

 

 Projeto 

 

O projeto fornecerá desenhos indicativos das tubulações, seus diâmetros, perfis longitudinais, 

posicionamento das conexões e seus tipos. Poderá conter, também, a posição de outras tubulações 

ou galerias, passíveis de interferir nos trabalhos de assentamento. 

 

 Serviços de topografia e demarcação de vala 
 

A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar deverão ser efetuados por 

equipe de topografia experiente nesta função. 

A tubulação a ser assentada deverá ter seu eixo demarcado, através de estaqueamento de 20 

em 20m, devendo-se assinalar os pontos onde serão instalados conexões, registros, ventosas etc. e, 

além disso, cruzamento em nível com outras tubulações ou elementos enterrados. 

 

 Pesquisa de Interferências 
 

Em caso de interferências e/ou interligações com redes existentes, deverão ser procedidas 

sondagens preliminares com o objetivo de localizar suas posições e profundidades corretas. 

 

 Serviços de remoção e recomposição de pavimento, escavação e regularização de fundo de 
valas. 

 

Para o assentamento de tubulações, será importante observar o seguinte: 
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No início da escavação, seja por processo manual ou mecânico, será necessário afastar o 

entulho resultante da quebra do pavimento ou eventual base de revestimento do solo, para longe da 

borda da vala, evitando-se com isso o seu uso indevido no envolvimento dos tubos. 

As escavações em rochas decompostas, pedras soltas e rochas vivas deverão ser feitas até, 

no mínimo, 15 cm abaixo da cota inferior prevista para a tubulação, possibilitando a execução de um 

leito de material isento de pedras. 

A largura da vala para assentamento dos tubos e conexões para redes de abastecimento de 

água e adutoras, objeto desta especificação, deverá obedecer às larguras máximas estabelecidas nas 

tabelas apresentadas nas especificações, de acordo com a profundidade da vala, o escoramento 

utilizado e o diâmetro da tubulação. 

O fundo da vala deverá ser regular e uniforme, obedecendo às cotas previstas no projeto, 

isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias deverão ser preenchidas com material 

adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte 

da vala original. Quando o fundo da vala for constituído o de argila saturada ou lodo, sem condições 

mecânicas mínimas para assentamento de tubos, deverá ser executada uma fundação com 

substituição do solo por material importado e execução de lastro conforme especificação. 

O recobrimento deverá seguir as determinações do fabricante, não podendo ser inferior a D+80 

cm, onde D é o diâmetro interno do tubo. 

Quando for impossível a profundidade mínima de D+80 cm ou quando a tubulação atravessar 

ruas com pesadas cargas de tráfego, devem ser tomadas medidas especiais de proteção dos tubos e 

conexões, em função da intensidade das cargas e da profundidade dos tubos. Tais medidas deverão 

constar em projeto e os casos omissos serão definidos pela Fiscalização. 

 

 Escoramento, esgotamento de valas e rebaixamento do lençol freático. 
 

A necessidade de escoramento, esgotamento de valas e rebaixamento do lençol freático para 

assentamento da tubulação e/ou conexão deverá ser criteriosamente avaliada de comum acordo 

com a Fiscalização, observando-se as normas de segurança no trabalho existentes, para que o 

processo de assentamento se efetue sem a interferência de elementos ou fatores nocivos à boa 

execução dos serviços, como desmoronamento de solos ou alagamento de valas. Os serviços de 

escoramento, esgotamento de valas e rebaixamento do lençol freático deverão estar de acordo com as 

Especificações, respectivamente. 

 

 Armazenamento e manuseio de tubos e conexões 
 

O armazenamento e manuseio dos tubos e conexões deverão seguir as recomendações 

especificadas para o fornecimento de cada tipo de material. 
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Os tubos e conexões deverão ser transportados convenientemente apoiados e empilhados, 

cuidando-se especialmente das extremidades, para que não sejam danificadas. Os tubos, conexões, 

demais acessórios, e materiais para as juntas, devem ser levados para a obra no momento da 

utilização, pelo pessoal especializado na execução das juntas e da montagem da tubulação. 

Durante o transporte para a vala, os tubos não deverão ser rolados sobre obstáculos que 

produzam choques. Neste caso, serão empregados “roletes” ou vigas de madeira para o rolamento 

dos mesmos. Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra retirada da 

escavação, ou sobre esta, em plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira 

solução. 

 

 Ancoragem 
 

Após a execução da junta, cada tubo deverá ser imobilizado, com exceção da junta, que deverá 

ser deixada exposta, para posterior ensaio de estanqueidade. 

As conexões de junta elástica também deverão ser ancoradas, devendo-se utilizar, para tal, 

blocos de concreto simples ou armado, convenientemente dimensionados para resistir a esforços 

longitudinais da tubulação ou de mudança de direção, esforços estes que não são absorvidos pela 

junta elástica. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais equipamentos, deverão ser ancorados no sentido do 

seu peso próprio e dos possíveis esforços. 

Longitudinais ou transversais, sendo que a tubulação e as peças de ligação deverão trabalhar 

livres desses esforços ou deformações. 

 

 Reaterro de valas 
 

Os serviços de reaterro só podem ser iniciados após a autorização e de acordo com indicações 

específicas da Fiscalização. 

A primeira camada, até a altura de 20 cm acima da geratriz superior do tubo assentado, deve 

ser executada com solo arenoso, isento de impurezas, compactado com apiloa mento manual, através 

de soquetes. Nas demais camadas, poderão ser utilizadas os materiais provenientes da própria 

escavação, devidamente compactados, de tal forma a se obter o mesmo estado do te dreno das 

laterais da vala. 

 

 Assentamento de Tubos e Conexões de PVC 
 

As instruções para assentamento das conexões em PVC, junta elástica, estão descritas na 

NBR 9822 – Execução de Tubulações de PVC Rígido para Adutoras e Redes de Água. 

O sentido de montagem das linhas deverá ser, de preferência, de jusante para montante, 

caminhando - se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deverá ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde será acoplada a ponta do tubo subsequente. 
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A montagem da tubulação entre dois pontos fixos, como por exemplo, entre duas tez ou cruzetas 

já instaladas, poderá ser feita utilizando-se a flexibilidade natural dos tubos. Quando os tubos 

trabalharem forçados (principalmente os de grandes diâmetros) à flexão, deverão ser utilizadas luvas 

de correr. 

Na obra, não será permitido o aquecimento dos tubos com a finalidade de se obter curvas, 

execução de bolsas ou furos. Curvas deverão ser obtidas mediante o uso de conexões. Extremidades 

ou pedaços de tubos deverão ser aproveitados mediante o uso de luvas. 

 

Nos assentamentos, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC JUNTA ELÁSTICA. 

 

 

Figura 10 - Limpeza 

 

Primeiramente serão limpas a bolsa e a ponta a serem conectadas. 

 

 

Figura 11 – Introdução do anel de borracha 

 

O anel de borracha será introduzido no sulco da bolsa. 
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Figura 12 – Aplicação de pasta lubrificante 

 

A pasta lubrificante será aplicada sobre o anel já posicionado e sobre a ponta do tubo a ser 

conectado. Não deverão ser utilizados óleos e graxa, pois poderão danificar o anel de borracha. 

 

 

Figura 13 – Conexão de tubos 

 

A ponta do tubo (tubo macho) será introduzida até o fundo da bolsa do outro tubo. 

 

 

Figura 14 – uso de alavanca 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

Havendo dificuldade no encaixe recomenda-se a utilização de uma alavanca na sua conexão. 

Neste caso, a bolsa do tubo deverá ser protegida do contato com a alavanca com uma peça de madeira. 

 

 

Figura 15 – marca do ponto de encaixe 

 

Será feita uma marca sobre o tubo macho, exatamente no ponto de encaixe. 

 

 

Figura 16 – Folga para a dilatação da junta 

 

O tubo macho será então recuado em um cm, criando a folga necessária para a dilatação da 

junta. 

 

Reparos de pontos danificados 

 

Os reparos de pontos danificados serão feitos com o uso de luvas de correr, conforme os 

seguintes procedimentos: 
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Figura 17 – localização do defeito 

 

Com a rede fora de carga, a vala será escavada no ponto a ser feito o reparo, até a bolsa do 

tubo a jusante. O tubo deverá ser descoberto de forma que possibilite seu manuseio com facilidade. 

O trecho danificado será removido com uma serra. 

 

 

Figura 18 – Preparo de Ponta 

 

A ponta resultante do corte do trecho danificado deverá ser chanfrada com o auxílio de um lima. 
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Figura 19 – Aplicação de Pasta Lubrificante 

 

Será aplicada pasta lubrificante na ponta que receberá a luva de correr e na bolsa a jusante 

 

 

Figura 20 – Montagem de Luva de Correr 

 

A ponta do tubo, já lubrificada, receberá a luva de correr. 

 

 

Figura 21 – reparo de tubulação 

 

Deverá ser providenciado um pedaço de tubo do tamanho do trecho removido 
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Figura 22 – montagem para reparo de tubulação 

 

O pedaço de tubo será conectado à bolsa a jusante. 

 

 

Figura 23 – encaixe da manutenção da tubulação 

 

Por fim, a luva de correr será movida para sua posição definitiva. 

 

ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC DE FOFO. 
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Figura 24 – Limpeza 

 

Primeiramente serão limpas a bolsa e a ponta a serem conectadas 

 

 

Figura 25 – Introdução do Anel de Borracha 

 

O anel de borracha será introduzido no sulco da bolsa. 

 

 

Figura 26 – Aplicação de pasta lubrificante 

 

A pasta lubrificante será aplicada sobre o anel já posicionado e sobre a ponta do tubo a ser 

conectado. Não deverão ser utilizados óleos e graxa, pois poderão danificar o anel de borracha. 
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Figura 27 – Conexão dos Tubos 

 

A ponta de um tubo (tubo macho) será introduzida até o fundo da bolsa do outro. 

 

 

Figura 28 – Alavanca para encaixe de tubulação 

 

Havendo dificuldade no encaixe, recomenda-se a utilização de uma alavanca. Neste caso, a 

bolsa deverá ser protegida do contato com a alavanca, utilizando-se uma peça de madeira. 

 

 

Figura 29 – Marcação de ponto de encaixe 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

Será feita uma marca sobre o tubo macho, exatamente no ponto de encaixe. 

 

 

Figura 30 – recuo de tubulação para dilatação da junta 

 

O tubo macho será então recuado em um cm, criando a folga necessária de para a dilatação 

da junta. 

No assentamento das conexões nas redes com tubo PVC DE Fofo deverá ser considerado 

que a ligação dos tubos de PVC com as mesmas requer uma técnica de montagem específica. Isto 

acontece porque as conexões são de ferro fundido e, portanto, possuem anéis de borracha do tipo 

chanfrado, comuns a este tipo de junta elástica. Assim sendo, para a execução do encaixe dos tubos 

com as conexões, será necessária a utilização de um aparelho de tração tipo tiro ou talham manual, 

devendo ser observados os seguintes procedimentos: 

 

Figura 31 - Limpeza 

 

Primeiramente, será limpa a canaleta da bolsa da conexão, para o alojamento do anel. 
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Figura 32 – Colocação do anel de borracha 

 

O anel de borracha será introduzido no sulco da bolsa. 

 

 

Figura 33 – Preparo da ponta do tubo 

 

A ponta deverá ser limpa 

 

 

Figura 34 – verificando o chanfro 

 

Verificado seu chanfro, para facilitar o encaixe e evitar danos ao anel. 
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Figura 35 – Aplicação do lubrificante 

 

O lubrificante deverá ser aplicado no anel e na extremidade do tubo. 

 

 

Figura 36 - Encaixe 

 

O encaixe deverá ser executado com o auxílio de um TIRFOR ou talha manual... 

 

 

Figura 37 – Encaixe  
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 FORNECIMENTO DE PEÇAS ESPECIAIS (REGISTROS,  VÁLVULAS,  

VENTOSAS, M ACRO-MEDIDORES E FILTROS PARA M ACRO -MEDIDORES)  

 

DEFINIÇÃO 

 

Trata-se do fornecimento de peças especiais para redes de distribuição de água e adutoras, 

estações elevatórias e de tratamento, com seus respectivos anéis de borracha, arruelas, conjuntos de 

travamento, parafusos, porcas e demais acessórios necessários ao seu assentamento, colocados em 

local determinado pela Contratante. 

 

Materiais 

 

As peças especiais em ferro fundido, para efeito destas especificações, são: 

 

 

Figura 38 - Registros 
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Figura 39 - As válvulas 

 

 

Figura 40 - As ventosas 
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Figura 41 - os macro medidores 

 

 

Figura 42 - e seus respectivos filtros 

 

 Método Executivo 

 

A carga, o transporte e a descarga do material deverão ser feitos rigorosamente de acordo com 

as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento máximo, ao manuseio e à 

exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições desfavoráveis. 

 

Transporte 

 

O transporte rodoviário da fábrica para o canteiro deverá ser feito em caminhões adaptados 

para este tipo de serviço. As laterais deverão ser suficientemente resistentes e reforçadas para suportar 

os esforços das peças, caso as amarras se desfaçam. Deverão ser obedecidas a capacidade de carga 

dos veículos e a legislação de trânsito em vigor. 

As peças deverão ser contidas, de maneira a impedir qualquer deslocamento longitudinal nas 

arrancadas e frenagens. Para tal, sobre a carroceira do veículo de transporte deverão ser utilizados 

calços, feitos com caibros, sob a camada inferior. 

O transporte deverá ser feito com todo o cuidado, de forma a não provocar impactos e avarias 

às peças. Deverão ser evitados, particularmente, o manuseio violento e o contato das mesmas com 

peças metálicas salientes. 

 

Manuseio 

 

Na carga e descarga deverão ser utilizados equipamentos mecânicos com capacidade 

adequada ao peso das peças. Poderão ser utilizados guindastes, empilhadeiras ou o guincho do 

próprio caminhão, quando for o caso. 

 

Quando suspensas por cabos de aço, as peças deverão ser guiadas no início e ao final da 

manobra de içamento. 
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Deverão ser evitados balanços, choques com a carroceria do veículo ou com outras peças, 

contato brutal com o chão e atritos que possam danificar o revestimento externo. 

Deverá ser evitado o contato direto entre partes metálicas do equipamento ou dispositivo de iça 

mento e o revestimento externo das peças. Para tanto, os garfos das empilhadeiras deverão ser 

revestidos com feltro ou borracha e não deverão ser utilizadas garras ou cabos de aço. 

Poderão ser utilizadas cintas de lona ou nylon tipo “slang” com 15,0 cm de largura ou qualquer 

material que não danifique o revestimento externo. Caso seja utilizada apenas uma cinta, esta deverá 

ser posicionada de forma a equilibrar a peça. No caso de utilização de duas cintas, o equilíbrio 

será mantido através de um “balancim”, conforme a Figura 01. 

 

Figura 43 - Movimentação com utilização de cintas e “balancim” 

 

As peças não deverão, em hipótese alguma, ser arrastadas ou roladas diretamente sobre o 

solo, devendo ser utilizadas pranchas de madeira, empilhadeiras ou caminhão equipado com guincho. 

Na descarga na frente de serviço, as peças deverão ser dispostas nos locais de aplicação, do 

lado oposto à terra removida. 

Deverão ser evitadas descargas com lançamento ao solo, mesmo que sobre areia ou pneus, 

descargas sobre pedras, raízes ou qualquer elemento que possa causar danos ao revestimento externo, 

por raspagem. 

 

Armazenagem 

 

Quando as peças ficarem estocadas por longos períodos, deverão ser armazenadas de 

maneira adequada, evitando-se danos provocadas pela ação de variáveis que interfiram na sua 

integridade. 

Deverá ser evitada a sua exposição a agentes corrosivos ou inadequados. 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações do fabricante: 

o local de estocagem deverá ser próximo do ponto de utilização. Deverá ser limpo, livre de 

pedras ou saliências e nivelado (ou com declividade mínima). O solo deverá apresentar- se estável, não 

corrosivo e com resistência a.compressão em torno de 1,0 kgf/cm
2
. 
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o tempo de estocagem deverá ser o menor possível, para preservar os revestimentos da ação 

prolongada do sol e reduzir os riscos de danos causados por chuvas repetidas. 

As peças deverão ser armazenadas em tablados de madeira, gavetas ou prateleiras, nunca 

amontoadas aleatoriamente. Deverão ser evitados empilhamentos superiores a três camadas. 

 

 

Figura 44 -. Armazenagem das peças especiais 

 

Na estocagem de anéis e arruelas de borracha deverão ser observadas as seguintes 

recomendações, sempre que possível: 

Os anéis e arruelas de borracha para as junta deverão ser estocados em suas embalagens 

originais, ao abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas. Deverão ser escolhidos locais com 

temperaturas entre 5º e 25º C. 

Os acessórios e materiais para as juntas deverão ser levadas para as frentes de serviço 

somente no momento de sua aplicação, por pessoal habilitado na sua aplicação. 

 

  Critérios de Controle

 

Os materiais poderão obedecer a quaisquer normas indicadas pela Contratada, desde que as 

mesmas sejam equivalentes ou superiores às indicadas pela Contratante. 

Caso sejam adquiridos produtos com características em desacordo com o especificado, a 

Contratante não se responsabilizará pelo pagamento dos mesmos, que deverão ser substituídos pela 

Contratada, às suas expensas, sob o risco de ter os trabalhos suspensos, sem adição de prazo 

contratual, até a sua completa adequação às normas. 

Será de responsabilidade da Contratada a aquisição, o transporte e a entrega das peças em 

local determinado pela Contratante. O armazenamento e controle de estoque serão de responsabilidade 

da Contratada, salvo quando previsto em contrário no Contrato. 
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A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados aos materiais, enquanto 

estiver sob sua guarda, em função de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, 

exposição a elementos agressivos, ou devido à utilização incorreta no âmbito da obra. 

Para efeito de aceitação pela Fiscalização, as peças deverão apresentar-se isentam de 

trincas, fraturas ou outros defeitos que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade. 

As dimensões e o peso deverão atender às normas da ABNT anteriormente citadas. 

As definições sobre o armazenamento, controle do estoque e liberação de materiais para uso 

na obra serão estabelecidas em Contrato ou ficarão a critério da Fiscalização. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

A medição será efetuada por unidade (um) efetivamente entregue no local determinado pela 

Contratante, criteriosamente armazenada e que não apresente defeitos de fabricação ou ocasionados 

por manuseio inadequado. O material deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal de 

aquisição, emitida por fornecedor previamente qualificado. 

Deverão estar considerados, nos preços unitários, todos os custos relativos a transporte, 

fretes, seguros, impostos, carga e descarga, estocagem e guarda, além dos respectivos anéis de 

borracha, arruelas, conjuntos de travamento, parafusos, porcas e demais acessórios necessários à 

sua aplicação. 

 

 INSTALAÇÃO DE PEÇAS ESPECIAIS (REGISTROS, VÁLVULAS, VENTOSAS, MACRO-

MEDIDORES E FILTROS PARA MACRO- MEDIDORES) 

 

 Definição 

 

Trata-se da montagem de peças especiais para redes de distribuição de água e adutoras, 

estações elevatórias e de tratamento de água. 

 

As peças especiais em ferro fundido, para efeito destas especificações, são: 

 

- os registros 

 

- as válvulas 

 

- as ventosas 

 

- os macro medidores 

 

... e seus respectivos filtros 
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  Método Executivo 

 

Providências preliminares 

 

Antes da montagem das peças espec. ilhais deverão ser observados os seguintes fatores: 

 

. A limpeza das bolsas, contra flanges, flanges e pontas de tubos a serem conectados; 

 

. A existência de cortes ou deformações permanentes nos anéis e arruelas de borracha ou 

amianto; 

 

. As dimensões e coo dições de rosque amento das porcas e parafusos, quando for o caso. 

 

No caso específico de registros e válvulas, após a sua retirada do almoxarifado, deverão 

ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e fechamento. Deverão, também, 

serem verificadas as condições das sedes de vedação e as próprias vedações. Este serviço deverá ser 

executado com o acompanhamento da Fiscalização. 

 

Montagem de registros, válvulas, macro- medidores e filtros. 

 

Inicialmente, deverão ser verificados a locação e o posicionamento das peças a serem 

montadas, de acordo com o projeto e levando-se em conta, ainda a acessibilidade dos acionamentos 

em operação normal e as condições para sua manutenção ou eventual troca. 

Para o posicionamento das peças no seu local de montagem, a Contratada deverá observar 

as normas indicadas pelo fabricante para iça mento e transporte, visando evitar danos às mesmas. 

Durante a montagem, as peças deverão ser fixadas provisoriamente, quando houver risco de 

deslocamentos acidentais, até a instalação definitiva. Como regra geral, deverão ser removidos, após 

o acoplamento definitivo, todos os dispositivos de fixação provisória, salvo definição em contrário da 

Fiscalização. 

No caso de válvulas, deverá ser observado o sentido do fluxo, antes da montagem, visando à 

compatibilidade dos sistemas de operação e vedação recomendados pelo fabricante. 

Os procedimentos e os cuidados a serem observados na montagem serão os mesmos 

adotados no assentamento dos tubos e conexões, conforme o tipo de junta: 
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 Peças com Juntas Elásticas 
 Sequência DE MONTAGEM  CUIDADOS ESPECIAIS 
1. Colocar, no alojamento interior da bolsa, o anel de 

borracha, observando o seu lado correto. 

 

2. Verificar o chanfro da ponta do tubo, para que o anel 

de borracha não seja danificado dur. ante a montagem. 

 

3. Fazer uma marca de giz no tubo macho, a uma 

distância da ponta, correspondente à profundidade da bolsa 

menos 1,0 cm. 

 

4. Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante 

na ponta do tubo ou peça, numa extensão de aproximadamente 

100 mm, e na superfície visível do anel. 

 

5. Mantendo o alinhamento e nivelamento, introduzir 

na bolsa do tubo ou peça até encostar no anel de borracha, 

verificando se a ponta está bem centrada. 

 

6. Forçar a ponta do tubo ou conexão na bolsa até 

atingir a marca de giz feita preliminarmente. 

 

7. Após a conexão executada, suportes, apoios ou 

travamentos deverão ser feitos nos tubos ou peças para que se 

mantenha a centralização garantida inicialmente. 

1. Para os tubos, peças e 

conexões até 100 mm de diâmetro, a 

montagem. 

deverá ser executada 

manualmente ou com o auxílio de uma 

alavanca de ferro. 

 

2. Nos diâmetros de 150 a 300 

mm, deverá ser utilizada uma 

ferramenta tipo Tirfor, com capacidade 

de 1.600 kgf. 

 

3. Nos tubos, peças e conexões 

de 350 mm a 600 mm de diâmetro 

deverão ser utilizado um tirfor com 

capacidade de 3.200 kgf. 

 

4. Para diâmetros de 600 mm a 

800 mm, deverão ser utilizados dois 

tiros com capacidade de 3.200kgf. 

 

5. Para diâmetros de 900 mm a 

1200 mm, deverão ser utilizados dois 

macacos hidráulicos. 

 

 Peças com Juntas Mecânicas 
 Sequência DE MONTAGEM  CUIDADOS ESPECIAIS 
1. Colocar o contra-flange e, em seguida, o anel de 

borracha na.ponta do tubo ou conexão. Observar o sentido 

correto do anel de borracha que deve ter sua face mais larga 

voltada para fora da bolsa. 

 

2. Introduzir a ponta, munida do contra-flange e do 

anel, até o fundo da bolsa e recuar aproximadamente 1,0 cm, 

a fim de permitir o movimento de dilatação. 

 

3. Deslizar o anel de borracha até encaixá-lo em seu 

alojamento na bolsa e mover o contra-flange, até encosta-lo no 

anel. 

 

4. Colocar os parafusos e apertar as porcas 

manualmente, até que encostem no contra-flange. Verificar a 

posição correta do contra-flange. 

 

5. Executar o aperto definitivo, de forma progressiva, 

em porcas diametralmente opostas, utilizando-se, 

preferencialmente, um taquímetro. 

1. Para grandes diâmetros, o 

aperto das porcas deverá ser iniciado 

com o tubo ou conexão ainda suspenso 

pelo guindaste. Desta forma, estará 

garantido o correto posicionamento do 

anel no alojamento e a correta 

centralização do tubo ou conexão. 

 

2. Feitos os ensaios 

hidrostáticos, é indispensável verificar o 

aperto das porcas, tornando a 

aperta-las, se necessário. 
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 Peças com Juntas Flameadas 
 Sequência DE MONTAGEM  CUIDADOS ESPECIAIS 
1. Lubrificar com graxa grafitada e testar manualmente 

cada 

conjunto de parafuso e porca. 

 

2. Alinhar as peças a serem conectadas de 

maneira que os furos se posicionem frente a frente, 

mantendo-se um espaço livre suficiente entre elas para a 

colocação da arruela de vedação. 

 

3. Colocar a arruela bem centrada entre os 

ressaltos dos dois flanges. 

 

4. Colocar os parafusos e porcas e executar a 

aproximação das extremidades a conectar, através de um 

aperto inicial, visando apenas adaptar a arruela às 

imperfeições das superfícies dos flanges. 

 

5. Executar um segundo aperto, de forma 

progressiva, em parafusos diametralmente opostos, 

utilizando-se, preferencialmente, um torquímetro. 

 

6. Efetuar um último aperto, aplicando-se uma 

pressão correspondente a 1,5 vezes o valor da pressão 

interna da tubulação em operação, evitando-se, assim, 

poss. víeis vazamentos. 

1. O alinhamento da peça 

flameada com a tubulação deverá ser 

feito através da união dos flanges, 

sempre de montante para jusante. O 

posicionamento deverá ser feito 

preliminarmente por meio de pinos de 

montagem. Depois de verificadas as 

condições de nivelamento e alinhamento, 

os pinos deverão ser substituídos um a 

um, alternadamente, pelos parafusos da 

conexão. 

 

2. Para evitar tensões 

diferenciadas nos flanges, danos nas 

juntas e visando-se atingir perfeita 

vedação, os parafusos deverão ser 

apertados em sequência de dois de cada 

vez, diametralmente opostos,

 graduando, através de torquímetro, o 

ajuste em, pelo menos, dois ciclos 

completos, antes do aperto final. 

 

Figura 45 - Montagem direta 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:amm@amm.org.br


 
 
 
 
 
 

 

 
             

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Politico Administrativo – CEP: 78.050-902 – 
Cuiabá 

Coordenação de Projetos 

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com 

Figura 46 -. Montagem com Placa de Redução 

 

 Critérios de Controle 

 

A montagem de peças especiais deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

memoriais, detalhes fornecidos, às normas, especificações e métodos aprovados ou em fase de projeto 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas direta ou indiretamente com o 

serviço. Deverão, ainda, serem observadas as determinações da Fiscalização, as recomendações dos 

fabricantes e da Segurança no Trabalho, levando-se em conta o cumprimento do cronograma e da 

programação do trabalho pré-estabelecidos. 

Quando não for citada a norma a ser seguida e inexistirem normas brasileiras a respeito, ficará 

a critério da Fiscalização a sua indicação. 

Antes da montagem, deverá ser feito um teste com os parafusos e porcas, verificando-se 

as condições das roscas, do rosque amento e dos revestimentos superficiais. As arruelas deverão ser 

compatíveis com os parafusos em suas dimensões, não sendo permitida qualquer conexão sem elas. 

Deverá haver um rigoroso acompanhamento topográfico dos serviços de montagem das peças 

especiais, como também do assentamento dos tubos, conexões e outras peças acessórias. 

A Fiscalização poderá desautorizar, a seu critério, a utilização de equipamentos mecânicos da 

Contratada que sejam inadequados e impróprios às condições de montagem. Com a devida 

autorização da Fiscalização, poderão ser utilizados pórticos com talhas, tripés e outros acessórios 

deslocavam manualmente. 

Não serão toleradas soluções improvisadas no assentamento de tubos, peças e conexões 

de ferro fundido com flanges, como colocação de mais de uma arruela de borracha, ajustagem por 

acréscimo de elementos metálicos entre flanges, desbastes em superfícies usinadas (o que 

descaracterizaria as especificações originais de fabricação das peças) ou adaptações nos parafusos 

das juntas para se compensar desvios ocorridos em etapas anteriores do assentamento. 
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Todos os ajustes que se tornarem necessários por falta de alinhamento ou nivelamento, 

deverão ser executados nos tubos, através de cortes ou desbastes, desde que autorizados pela 

Fiscalização. 

 

As juntas ou anéis de vedação utilizados deverão estar de acordo com as normas de 

fabricação e com as pressões definidas em projeto. 

 

Concluídos os serviços, deverão ser exigidos os testes necessários à verificação da 

estanqueidade e funcionalidade do sistema como um todo. 

 

 Critérios de Medição e Pagamento 

 

N os preços unitários deverão estar considerados a carga, o transporte até o local de aplicação 

das peças, a distribuição ao longo da vala, sua colocação, quando necessária, e as demais operações 

complementares para o perfeito assentamento, conforme as Especificações Técnicas de Serviços. 

Deverão estar também incluídas todas as despesas com pessoal, encargos sociais, tributos, taxas, 

ferramentas e equipamentos. 

Somente serão remunerados os serviços de assentamento das peças propriamente ditos. Se 

necessários, os serviços de escavação, escoramento, reaterro, rebaixamento do lençol freático, retirada 

e reposição de pavimentação e outros indispensáveis à implantação das peças serão remunerados 

separadamente. 

 

 TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

Toda água fornecida coletivamente deverá ser submetida a processo de desinfecção, 

concebido e operado de forma a garantir o atendimento ao padrão microbiológico da Norma de 

“Qualidade da água para consumo humano”. 

Face a essas exigências, deverá ser instalado um sistema de tratamento de água bruta 

(proveniente de poço tubular profundo) que atenda a Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde, 

que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 

Este sistema de tratamento deverá ser instalado junto ao poço de captação de água da 

comunidade do município em questão. 

Testes feitos em poços já perfurados no município mostram que a desinfecção já atende aos 

padrões de potabilidade da portaria 2914/2011. 

O Sistema de Tratamento de Água a ser adotado, deverá ser constituído de, DESINFECÇÃO. 
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A DESINFECÇÃO, através da cloração, visa eliminar microorganismos patogênicos presentes 

na água, devendo ser utilizado os compostos do cloro ( hipoclorito de cálcio pastilha), como agente 

desinfetante. 

 

 ABRIGO PAR A O TRAT AM ENTO  

O abrigo p/ tratamento deverá ser executado junto ao poço tubular, ao qual servirá como abrigo 

aos equipamentos do sistema de tratamento da água. Deverá ter dimensões de acordo com projeto 

em anexo e especificações técnicas: 

 

 URBANIZAÇÃO CERCAMENTO (ABRIGO PARA O TRAT AM ENTO E PARA O 

POÇO)  

O abrigo p/ tratamento e o poço, deverão ser cercados de acordo com projeto em anexo e 

especificações a seguir: 

- Dimensões: 20 x 20m – perímetro: 80m; 

- A tela de cercamento deverá ser em arame 2,11mm – 14 BWG; 

- Os postes deverão ser em concreto pré-moldado, dimensões 10x10cm. O espaçamento entre 

os postes será de aproximadamente 1,95 m. A fixação do poste deverá ser a uma profundidade de 50 

cm. O pé-direito livre do poste deverá ser de 1,80m mais 0,40m de braço inclinado, onde serão fixadas 

três linhas de arame farpado. 

- No perímetro de todo o cercamento, deverá ser executado um cordão, com duas fiadas de 

tijolos furados, nas dimensões de 10x40cm, devendo ficar 15cm abaixo do nível do terreno (enterrado).  

- Junto a parte superior do poste, deverá ser colocado 03 fiadas de arame farpado galvanizado 

de alta resistência 16 BWG (1,65mm). 

- Portões de acesso de 2,00x1,80 m:  

-Será executado um contrapiso de concreto magro, espessura de 5cm, ao redor do poço e 

porta de entrada do abrigo, nas dimensões de 2,00x2,00 m, conforme indicação de planta anexa . 

 

 

 

 RESERVAÇÃO  

Esta especificação se aplica ao fornecimento e instalação de reservatório elevado metálico, 

para água potável, destinado a Implantação do sistema de abastecimento de água no município.  

As proponentes deverão cotar preços para fornecimento de um reservatório apoiado  de chapa 

de aço e respectiva base, com capacidade  para o atendimento do Sistema de Abastecimento de Água 

nos  Assentamentos de projeto no município. 

 

Características do Liquido a ser Armazenado 
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  O reservatório deverá armazenar água limpa, com PH que poderá variar de 

5,0 a 9,0. As águas são intensas de substancias agressivas, todavia poderá possuir um teor de até 

5,0 mg/l de cloro resultante da desinfecção. 

  Será protegido com caixa de alvenaria de um tijolo com tampa de concreto. 

Ancoragens. 

  A ancoragem será executada de maneira a absorver os esforços transmitidos 

pela rede de acordo com a pressão e o diâmetro no ponto considerado. A ancoragem será necessária 

onde houver curvas, derivações, reduções, caps., etc. As ancoragens para tubos com diâmetro até 

50mm serão executadas com pontalete de madeira de lei 6 x 16 e nos diâmetros maiores, em concreto 

Fck 15,0 Mpa, na quantidade de 0,30m3 por peça. 

Tubulação. 

  Os tubos serão encaixados com o anel de borracha na virola da bolsa, com 

lubrificante na ponta do tubo e na parte visível do anel, junta-se as peças forçando-se o encaixe até o 

fundo da bolsa. 

Material. 

DN  50 mm a DN 100 mm - PVC/PBA Classe 12 PB JE 

 

 Alterações. 

  Qualquer e eventual alteração no projeto, que se julgar necessário, que venha 

a facilitar a execução ou melhorar alguma condição técnica e econômica, esta deverá estar de pleno 

acordo com as normas e diretrizes do Órgão competente e com o autor do projeto. 

 

 CONCRETO ARM ADO –  BASE DO RESERVATÓRIO  

 

 

 Generalidades 

 

Os materiais deverão seguir rigorosamente o que for especificado neste documento. Os 

materiais a empregar serão de primeira qualidade e obedecerão às especificações contempladas na 

ABNT. 

 

 Mão-de-obra 
 

A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, qualificada para a função que estiverem 

exercendo. A empresa executante deverá MANTER RIGOROSAMENTE OS SERVIÇOS 

PROPOSTOS no memorial e no projeto estrutural, assim como as normas e padrões de qualidade, 

resistência e segurança.  

Os EPI’S, juntamente com uniforme, deverão ser indispensáveis, sempre de acordo com as 

atividades que estiverem executando. O embasamento para utilização de tais equipamentos poderá 
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ser encontrado nas: NR-06, NR-10, NR-18 e informações técnicas dos próprios equipamentos de 

segurança. 

 

 Normas utilizadas 
 

 ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e 
recebimento - Procedimento; 

 ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

 ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

 ABNT NBR 8953:2015 - Concreto para fins estruturais; 

 ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações; 

 ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações; 

 ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado - Especificação; 

 ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento. 

 ABNT NBR 12654:1992 - Controle tecnológico de materiais componentes do 
concreto; 

 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a área 

totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, 

equipamentos e pessoas. 

A locação da obra será com tábua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada, considerando 

as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais 

edificações. 

 

 MOVIMENTO DE TERRA 
 

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra 

ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de 

material escavado pelas laterais. 

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme 

especificações do projeto básico estrutural. 

 

 FUNDAÇÃO PROFUNDA 
 

A fundação profunda é definida no item 3.7 da NBR6122/2010 como o “elemento de fundação 

que transmite a carga ao terreno ou pela base (resistência de ponta) ou por sua superfície lateral 

(resistência de fuste) ou por uma combinação das duas, devendo sua ponta ou base estar assente em 

profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3,0 m. Neste tipo de 

fundação incluem-se as estacas e os tubulões.  
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Conforme NBR 6118/14 a fundação, segundo projeto básico proposto, será executada em 

concreto armado, com resistência: fck=25Mpa. 

Para a execução da fundação, além das especificações constantes no projeto básico, devem-

se obedecer às seguintes especificações: 

 Regularização e Compactação do fundo de valas com soquete; 

 Lastro de concreto magro com 5cm de espessura para regularizar o fundo da 
mesma; 

 Fôrmas: comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 
cm. 

 
 Elemento de Fundação: Bloco e Estacas 

 

A cota de assentamento, juntamente com as dimensões em planta, está especificada no 

projeto estrutural em anexo. As demais informações, como: armação, amarração com o pilar, 

existência de estacas, entre outras, estarão estabelecidas no projeto de concreto armado. Deverá 

atentar-se para o cobrimento do elemento e deverá executar a devida regularização no leito do 

elemento. 

As estacas serão escavadas de concreto com profundidade de 4 metros, já previsto em 

orçamento. 
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8 NOTAS E OBSERVAÇÕES 

Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste 

memorial e nas pranchas dos projetos; 

Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura 

deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;  

Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.  

 

 

Cuiabá, 09 de Novembro de 2019. 
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