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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. Considerações Preliminares 

 

1.1.1. Todo assentamento de tubulação destinada a anel de abastecimento e rede de 

distribuição de água, à coleta e afastamento de esgotos sanitários, coletores troncos e 

drenagem (Galeria de Águas Pluviais) executados dentro do município, se farão com total 

obediência aos projetos elaborados ou aprovados pelo Serviço Municipal de Água e 

Saneamento de Santo André - SEMASA. 

 

1.1.2. Qualquer alteração com relação ao projeto, só poderá ser executada com 

autorização por escrito do Engenheiro fiscal do SEMASA, designado para 

acompanhamento da obra, sendo as alterações imediatamente lançadas no projeto 

original. Quando houver necessidade de alterações significativas de projeto, estas 

deverão ser submetidas à análise de técnicos da G.P.S - Gerência de Projetos e 

Saneamento do SEMASA. 

 

1.1.3. A Obra será fiscalizada por intermédio de Engenheiro(s) designado(s) pelo 

SEMASA e respectivos fiscais de obra/serviço, os quais estarão continuamente na obra e 

doravante serão indicados pelo nome de FISCALIZAÇÃO. 

 

1.1.4. Toda a obra terá uma caderneta de ocorrência, onde o fiscal de campo anotará 

todo e qualquer acontecimento digno de registro, assim como fatos que permitiram 

acompanhar e esclarecer o andamento dos trabalhos desenvolvidos. Requerimentos e 

esclarecimentos poderão ser registrados na caderneta de ocorrência, tanto pelo Engº 

fiscal como pelo Engº preposto da Contratada. 

 

1.1.5. O Engenheiro preposto da firma empreiteira deverá tomar conhecimento diário 

das anotações da FISCALIZAÇÃO, lançadas na caderneta de ocorrência, rubricando-as, 

bem como, dar atendimento às determinações e assegurar-se de que toda ocorrência, 

principalmente aquelas prejudiciais ao bom desenvolvimento da obra, foram devidamente 

registradas e atendidas. 

 

1.1.6. Além do Engenheiro preposto da firma Contratada, deverá haver um Mestre ou 

Encarregado Geral na obra, e/ou em cada frente de serviço, devidamente instruído sobre 

as normas ou especificações para a execução dos serviços, a fim de dar exato 

cumprimento às determinações da FISCALIZAÇÃO. Esses elementos não poderão 

alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, o desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas 

especificações, do contrato, do projeto, bem como normas, especificações e métodos da 

ABNT, referentes ao assunto em questão. 

 

1.1.7. O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e o Mestre(s) ou Encarregado(s), cada 

um no seu âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de atender a 

FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todas as informações sobre o andamento dos serviços 

executados, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo  o mais 
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que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e 

suas implicações. 

 

1.1.8. Deverá a CONTRATADA acatar, de modo imediato, as ordens da 

FISCALIZAÇÃO, dentro destas especificações e do contrato. 

 

1.1.9. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no contrato, nestas 

especificações, no projeto e em tudo o mais que qualquer forma se relacione com a obra 

em questão e seus complementos. 

 

1.1.10. A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar a disposição da 

FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independente das inspeções de medições para efeito de faturamento, e 

ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho. 

 

1.1.11. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne às obras e 

suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

 

1.1.12. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas, pela Contratada, providências suplementares necessárias à segurança dos 

serviços e ao bom andamento da obra. 

 

1.1.13. Pela Contratada, a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado no CREA. Deverá esse engenheiro ser auxiliado, em cada frente 

de trabalho, por um encarregado devidamente habilitado. 

 

1.1.14. Todas as ordens oriundas do Mestre de Obras ou da FISCALIZAÇÃO, ao(s) 

engenheiro(s) condutor(es) da obra, serão consideradas como se fossem dirigidas 

diretamente à Contratada, por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição 

tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) 

mesmo(s) serão consideradas, para todo e qualquer efeito, como de responsabilidade da 

Contratada. 

 

1.1.15. O quadro de pessoal da Contratada empregado na obra deverá ser constituído de 

elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja sua função, cargo ou 

atividade. A CONTRATADA é obrigada a afastar, imediatamente do serviço e do canteiro 

de trabalho, todo e qualquer elemento julgado, pela FISCALIZAÇÃO, como inconveniente 

e que possa prejudicar o bom andamento e a perfeita execução da obra, 

 

1.1.16. A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou 

não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por 

motivos técnicos, de segurança , disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços 

só poderão ser reiniciados por ordem da FISCALIZAÇÃO. 
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1.1.17. A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado 

pelo SEMASA, salvo os eventuais de emergência, devendo nestes casos, comunicar o 

mais rápido possível à FISCALIZAÇÃO. 

 

 

1.2. Canteiro de Obras 

 

1.2.1. O local escolhido para construção do canteiro de serviços ou canteiro de obras 

deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Apesar  da aprovação, caberá a 

CONTRATADA ônus decorrente de locação, manutenção e acessos da área escolhida. 

 

1.2.2. O local, onde será construído o canteiro de serviços, deverá ser situado próximo à 

obra e ter acesso fácil.  

 

1.2.3. Serão construídos pela CONTRATADA as instalações, inclusive com 

fornecimento de acessórios, e com dimensões mínimas conforme DA-774: 

a- escritório para a FISCALIZAÇÃO, e instalações sanitárias privativas; 

b- locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

c- almoxarifado(s) para a guarda de equipamento miúdo, utensílios, peças e 

ferramentas; 

d- instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

e- pequena enfermaria; 

f- instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de 

água; 

g- instalações necessárias ao adequado fornecimento. Transformação e condução de 

energia elétrica (luz e força); 

h- outras construções ou instalações necessárias, a critério da Contratada, tais como: 

alojamento, refeitório e demais salas. 

 

1.2.4. A CONTRATADA deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO, para aprovação prévia, 

“croquis” do canteiro, em duas vias, representando; 

a- localização do terreno; 

b- desenhos abrangendo os elementos contidos no item 1.2.3; 

c- especificações dos materiais a serem empregados; 

 

1.2.5. Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da CONTRATADA a 

limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO e a 

reposição do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos 

para higiene ambiental e pessoal etc.). 

 

1.2.6. A pequena enfermaria deverá conter o material médico para primeiros socorros. 

 

1.2.7. No canteiro de obra será obrigatório a instalação de placa padrão SEMASA, que 

será de responsabilidade da CONTRATADA, cujo modelo será fornecido pela Unidade de 

Comunicação e Evendo da Prefeitura de Santo André mediante solicitação feita ao 

departamento de comunicação do SEMASA. 
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1.2.8. Só poderão ser colocadas placas ou tabuletas da CONTRATADA ou eventuais 

subcontratadas ou empresas fornecedoras, após prévio consentimento da 

FISCALIZAÇÃO. Faz parte deste item a confecção e instalação no local da obra, 

definidos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

1.2.9. Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, 

luz e força e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da Contratada. 

 

1.2.10. Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência 

de água ou energia elétrica por parte da Contratada, pois esta deverá estar adequada e 

suficientemente aparelhada para o seu fornecimento. 

 

1.2.11. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela adequada 

manutenção e boa apresentação do canteiro de trabalho ou de obras e de todas as suas 

instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do 

pessoal e conservação dos pátios internos. 

 

1.2.12. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade e os ônus decorrentes da ocupação 

da área escolhida para o canteiro de obras, quer tratar-se de área pública ou particular, 

inclusive a devida autorização da PMSA para sua instalação. 

 

 

1.3. Segurança da Obra 

 

1.3.1. Na execução dos trabalhos, deverá haver proteção contra riscos de acidentes 

com o pessoal da CONTRATADA e terceiros, independentemente da transferência 

daquele risco à Autarquia ou institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverá 

cumprir fielmente o estabelecido na legislação vigente, no que concerne a segurança 

(nesta cláusula está incluída a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as 

normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de 

cada tipo de serviço. 

 

1.3.2. Em caso de acidentes a CONTRATADA deverá: 

a- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

b- Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente. 

c- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no local da 

ocorrência, relatando o fato. 

d- Tal fato, bem como as providências adotadas, devem ser anotadas na caderneta de 

ocorrência. 

 

1.3.3. A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação 

de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e, ainda, pela proteção 

destes e das instalações da obra. 

 

1.3.4. Qualquer perda ou dano sofrido no material e equipamento eventualmente 

fornecido pelo SEMASA à Contratada será avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 
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1.3.5. A CONTRATADA deverá manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio e 

aos registros situados no canteiro, a fim de poder combater eventualmente o fogo na 

eventualidade de incêndio. 

 

1.3.6. No canteiro de trabalho e obras, a CONTRATADA deverá manter, diariamente, 

durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância, efetuado por número apropriado 

de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados. 

 

 

1.4. Sinalização de Trânsito 

 

1.4.1. Caberá à CONTRATADA a perfeita sinalização (dia e noite), dos locais em obras, 

que ofereçam perigo à passagem de pedestres e ao trânsito de veículos, de acordo com 

as recomendações do CNT- Código Nacional de Trânsito e Departamento de Engenharia 

de Tráfego da Prefeitura Municipal de Santo André (DET – PMSA). 

 

1.4.2. A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer acidente ocasionado 

pela não observância da sinalização recomendada pelo DET – PMSA. 

 

1.4.3. Nenhum serviço em via pública poderá ser iniciado antes de autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO e após liberação do DET – PMSA. 

 

1.4.4. Os entendimentos com o DET, para efeito de liberação de vias para execução de 

serviços, serão sempre feitos com antecedência para não prejudicar o andamento da 

obra. 

 

1.4.5. As liberações ditas no item anterior serão, sempre, solicitadas por escrito ao DET, 

pelo Engenheiro da Empresa Contratada, onde a mesma se dirigirá aquele órgão, para 

os entendimentos necessários. 

 

1.4.6. Os dispositivos de sinalização (placas, cavaletes, cones etc), deverão obedecer 

às especificações indicadas nos desenhos DA-497, DA-498, DA-507 e DA-508, e serem 

mantidos em bom estado de conservação, não sendo tolerados os sinais sujos ou com 

aparência de muito uso, devendo, ainda permanecerem em seus lugares durante todo o 

tempo em que forem necessários, e apenas no período de obras. 

 

1.4.7. Os sinais recomendados nestas especificações são de advertência, todavia, 

sempre que as condições de trabalho dos serviços exigirem, os mesmos serão 

acompanhados de regulamentação fornecidos pelo DET – PMSA. 

 

1.4.8. A inobservância, pela Contratada, da sinalização recomendada por estas 

especificações, acarretará a paralisação da obra, até que a mesma seja regularizada. 

 

1.4.9. Os sinais de advertência recomendados por estas especificações poderão ou não 

ser computados para pagamento, caso estejam  descrito na especificação de medição. 
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1.4.10. Além das placas, tabuletas, cavaletes e cones recomendados, a FISCALIZAÇÃO 

do SEMASA poderá solicitar à CONTRATADA a colocação de placas alusivas à obra, de 

acordo com os desenhos DA-1323, DA-1324 e DA-1325, e em local previamente 

determinado, como também cavaletes contendo frases educativas ou de esclarecimentos 

à população, conforme DA-507 destas especificações. 

 

1.4.11. As placas, conforme item anterior, serão pagas conforme o critério de medição, 

sendo no mínimo duas unidades por lote em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

Sempre que solicitadas, deverão ser colocadas no prazo máximo de 10 (dez) dias e, 

mantidas em perfeito estado de conservação até o final da obra. 

 

1.4.12. A colocação ou não de placas de identificação da obra exigida pelo SEMASA, não 

exime a Empreiteira da obrigatoriedade de colocação de placas exigidas pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia- CREA, as quais, obviamente, não 

serão consideradas para efeito de pagamento. 

 

1.5. Proteção e Fechamento  

 

1.5.1. Os tapumes necessários serão solicitados pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA. 

 

1.5.2. Os tapumes deverão ser executados de acordo com o ANEXO IV, ou similar, 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme o fim a que se destinam. 

 

Modelo A 

A fim de não interromper a passagem de pedestres pelo passeio, deverão ser colocadas 

paralelamente aos alinhamentos prediais, duas tábuas de pinho de 0,30m x 0,25m, 

superpostas e caiadas de branco, encaixadas em pares de cavaletes, conforme desenho 

“A” do DA-499. A distância mínima desse cavalete/tapume aos alinhamentos prediais 

será de 0,60m. 

 

Modelo B 

A fim de não prejudicar o trânsito de veículos e reter a terra escavada, deverão ser 

colocadas, paralelamente à guia, duas tábuas de pinho de 0,30m x 0,25m, superpostas 

ou chapas de madeirite, caiadas de branco, encaixadas em cavaletes, conforme desenho 

“B” do DA-499. 

 

1.5.3. Nos casos de tapumes com sinalização luminosa, a firma CONTRATADA deverá 

providenciar todo o material necessário conforme solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Obs.: Será permitida a utilização de tapumes em chapas de aço, se antes submetida à 

prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 

1.6. Rompimento de Pavimentação 

 

1.6.1. Rompimento é a retirada de pavimentação, qualquer que seja seu tipo (passeio, 

paralelepípedo ou asfalto), para permitir a execução da obra, incluindo as seguintes 
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operações: corte, afrouxamento, retirada, remoção, carga, transporte, descarga e 

depósito em local conveniente. 

 

1.6.2. Para rede de água, o rompimento deverá ser feito observando-se como largura 

total a estabelecida na tabela I, não sendo pagos os excessos verificados. 

 

TABELA I 

 

Diâmetro em Milímetros 
Largura do Rompimento de 

Pavimentação, em metros 

50 0,50 

75 0,50 

100 0,50 

125 0,50 

150 0,60 

200 0,70 

250 0,70 

300 0,80 

350 0,85 

400 0,90 

450 0,90 

500 1,00 

 

1.6.3. Todo e qualquer rompimento deverá ser mecânico, porém, a critério da 

FISCALIZAÇÃO poderá ser autorizado o rompimento manual em calçadas e 

pavimentação de paralelepípedos ou blocos. 

 

1.6.4. Para diâmetros superiores aos indicados na tabela I, adota-se, como largura total 

da vala, D + 40cm, quer para rede passando pelo terço da via pública, quer rede 

passando pelo passeio público, sendo D o diâmetro do tubo. 

 

1.6.5. A remoção do material rompido será efetuado para bota fora, podendo 

provisoriamente ser depositado do lado contrário aquele onde será depositado o material 

escavado, deixando-se um espaço livre para trânsito e manobra. Quando não houver 

esta possibilidade, a CONTRATADA deverá providenciar o depósito do material rompido 

para “bota-fora” imediatamente, em local apropriado e informado à FISCALIZAÇÃO. 

 

1.6.6. Os paralelepípedos devem ser empilhados de forma conveniente, não se 

aceitando montes a esmo, devendo-se colocá-los em locais que não prejudiquem a 

passagem de veículos, acessos para carros em residência, passagem de pedestres, etc. 

 

1.6.7. A CONTRATADA será responsável pelos  paralelepípedos removidos, sendo 

obrigada a repor, em espécie e quantidade, qualquer  extravio que por ventura venha a 

ocorrer. 
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1.6.8. Antes de qualquer rompimento de pavimento no leito carroçável, a firma 

CONTRATADA deverá obter autorização do SEMASA e comunicar ao Departamento de 

Engenharia de Tráfego da Prefeitura Municipal de Santo André (DET – PMSA) para que 

sejam tomadas as medidas e precauções necessárias. 

 

1.6.9. Sempre que houver necessidade de rompimento de pavimentação 

mecanicamente, a FISCALIZAÇÃO solicitará  à Contatada o equipamento necessário 

(tais como: compressor, martelete, pá, ponteiro ou motor com disco de corte). 

 

1.6.10. Fica terminantemente proibido o rompimento da pavimentação asfáltica utilizando-

se retroescavadeira ou picoteamento manual. 

 

 

1.7. Reposição de Pavimentação 

 

1.7.1. A reposição de pavimentação deverá ser feita após o fechamento com 

compactação de solo e regularização da vala, no prazo máximo de cinco dias, devendo 

nesse período manter a vala sempre em nível, sem depressões. A critério da 

FISCALIZAÇÃO poderá ser exigido a regularização com brita, bica corrida ou material 

asfáltico proveniente de fresagem de pavimento. 

a- A critério da FISCALIZAÇÃO, e na impossibilidade da reposição imediata do 

pavimento, poderá ser exigido o seguinte: 

b-  24 horas para a execução de base de concreto, nas travessias e/ou leitos de ruas  

de tráfego intenso e/ou pesado, a critério da FISCALIZAÇÃO, ou para qualquer 

pavimento de paralelepípedo ou bloket. 

c- 48 horas, para execução de base de concreto, conforme a mesma especificação 

acima, nas travessias e/ou leitos das demais ruas. 

d- 5 dias corridos, para reposição de capa asfáltica, de acordo com as especificações 

deste manual.  

 

1.7.2. Na reposição de qualquer tipo de pavimentação dever-se-á obedecer ao tipo, 

dimensão, especificação e qualidade do pavimento encontrado, ou segundo orientação 

do projeto ou da FISCALIZAÇÃO, seja ela no leito carroçável ou passeio, ou o 

dimensionamento indicado pelo SEMASA e PMSA para tal via. 

 

1.7.3. Na reposição dos passeios tipo padrão da PMSA dever-se-á obedecer às 

especificações daquela entidade. 

 

1.7.4. Para a reposição de paralelepípedos será obedecida a seguinte ordem: 

a- Execução de coxim de areia em espessura mínima de 10cm (dez centímetros); 

b- Colocação de paralelepípedos, rejuntados com areia, asfalto ou pó de pedra e 

pedrisco dependendo do tipo de pavimento encontrado. 

c- Liberação para o trânsito, a fim de que se observem os abatimentos normais; 

d- Observados os abatimentos, refazer a reposição, obedecendo às operações 

anteriores; 
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e- Constatado o perfeito nivelamento do pavimento, o pedrisco deverá ser espalhado e 

vassourado sobre os paralelepípedos, até que os intervalos ou juntas fiquem 

completamente cheios. 

 

1.7.5. Deverão ser feitas tantas reposições quantas forem necessárias até que não haja 

mais abatimentos da pavimentação, estabelecido um mínimo de duas reposições, 

previamente inclusas no preço referente à reposição de paralelepípedos. A 

FISCALIZAÇÃO julgará se o número de reposições (maior que duas) necessárias foram 

provenientes de serviços imperfeitos ou condições do solo. 

 

1.7.6. As emendas do pavimento reposto com o existente deverão apresentar perfeito 

aspecto de continuidade e possuírem alinhamento correto. 

 

1.7.7. Na reposição de pavimento cimentado será pago a largura L + 10 cm e de outros 

pavimentos será pago a largura L + 20 cm, sendo L a largura da Vala, estabelecida nas 

Tabelas I e IV, para redes de abastecimento de água e redes coletoras de esgoto, 

respectivamente.  

 

1.7.8. Quando no passeio rompido houver juntas de dilatação, na sua reposição deverão 

ser respeitadas as mesmas juntas em tipo e posição. 

 

1.7.9. Os passeios deverão ser executados após compactação da vala e a regularização 

da mesma, no prazo máximo de cinco dias após a execução da rede. 

 

1.7.10. Na reposição de passeio de concreto comum semi-rústico, deverão ser 

obedecidas as especificações abaixo: 

 

 

BASE 

A base, antes de receber o concreto, deverá estar suficientemente consolidada e 

umedecida. 

 

LASTRO  

O concreto de lastro a ser usado será de traço 1:3:4, procedendo-se o acabamento 

provisório rústico. 

 

ACABAMENTO 

Decorrido um intervalo de tempo não superior a 24 horas, proceder-se-á ao acabamento 

final com massa de areia e cimento, na proporção de 1:3 e espessura de 1,5 cm. A 

superfície do passeio deverá apresentar rugosidade normal de areia média sem chegar a 

ser rústico. 

 

RIPAS 

Serão usadas ripas de pinho de 1 cm de espessura e altura igual a espessura do passeio 

com espaçamentos de 1,50 m entre si. 

 

ESPESSURAS 
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A reposição do passeio de concreto deverá ser feita com a mesma espessura do passeio 

antes existentes, adotando-se, para efeito de composição de preço unitário, a espessura 

média de 0,07 m. 

 

ARMADURA 

Caso o passeio rompido seja armado, a reposição deverá ser ornada como a existente. 

 

1.7.11. Nas reposições de passeios tipo “lajotões” ou, ladrilhos hidráulicos deverão ser 

observadas e obedecidas todas as suas características, de modo a apresentar perfeito 

aspecto de continuidade. 

 

1.7.12. Quando ocorrer da reposição de passeio onde os ladrilhos, lajotões, pedras, 

granito, etc., não sejam mais encontrados no mercado, a CONTRATADA poderá 

estabelecer comum acordo com o proprietário do imóvel sempre com a anuência da 

FISCALIZAÇÃO do SEMASA. 

 

1.7.13. Os serviços para reconstituição da pavimentação asfáltica deverão ser 

executados em obediência às especificações abaixo: 

 

I. O adensamento dos solos repostos deve ser feito em camadas máximas de 0,20 

m de espessura, tomados os devidos cuidados a fim de não danificar a tubulação 

assentada, e devidamente compactado na sua umidade ótima, com compactador 

mecânico ou outro meio mecânico adequado, até atingir 100% de sua densidade 

aparente máxima. 

 

II. Sobre o solo compactado e preparado conforme exposto no item 01, deverá ser 

executado uma base de macadame hidráulico, no mínimo, com 0,20 m de espessura, 

com pedra britada nº 3 devidamente adensada ou comprimida por meio de compactador 

mecânico ou rolo compressor, até perfeita entrosagem dos fragmentos. 

Sobre o macadame hidráulico deverá ser executado a base de macadame betuminoso, 

no mínimo, com 0,15 m de espessura, com pedra britada nº 2 ou bica corrida 

devidamente compactada ou adensada com equipamento próprio.  

Em seguida será aplicado, sob pressão, um dos seguintes ligantes betuminosos, à razão 

de 2 1/m2 : 

- emulsão catiônica RR-1C tipo “B” ou RR-2C tipo “A” à temperatura ambiente; ou 

- CAP 100/120 à temperatura de 150º a 177º C. 

Em seguida será aplicado, até completo preenchimento dos vazios, o agregado miúdo 

(brita nº 1). Aplicado esse agregado, usa-se novamente o sapo mecânico ou rolo 

compressor para o adensamento final, varrendo-se, depois de concluída a operação, todo 

material miúdo não fixado.      

 

III. Terminada a base de macadame betuminoso, será aplicada sobre a mesma, uma 

imprimadura ligante betuminosa de emulsão catiônica tipo RR-2C à temperatura 

ambiente ou então, asfaltos recortados abaixo indicados: 

RC-0 = aplicado a uma temperatura de 38º a 66º C 

RC-1 = aplicado a uma temperatura de 53º a 79º C 

RC-2 = aplicado a uma temperatura de 66º a 93º C 
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Obedecidas às especificações da ABNT. 

 

A superfície a ser imprimida deverá ser, eventualmente, lavada por irrigadeira e, após 

intervalo de tempo, suficiente para que a superfície se apresente sem excesso de 

umidade, a limpeza deverá ser completada por meio de vassourões. Imediatamente após 

o término da limpeza, o material betuminoso será aplicado uniformemente na quantidade 

de, aproximadamente, 1,5 l/m2 e dentro dos limites de temperatura indicados acima. 

 

Observação: Não será permitida a aplicação do material betuminoso quando as 

condições de tempo não forem favoráveis e quando a base não estiver convenientemente 

seca (curada); 

O material betuminoso, após a distribuição com equipamento adequado, deverá 

permanecer em repouso até o endurecimento superficial, não se permitindo trânsito de 

espécie alguma sobre a superfície imprimida; 

A imprimadura deverá recobrir toda a superfície da base, total e uniformemente. 

 

IV. Após a cura do material betuminoso, será executada uma capa de concreto 

betuminoso usinado à quente, com 0,05 m de espessura e cuja mistura, obtida à quente 

em usina apropriada, deverá satisfazer as seguintes especificações: 

- CAP 50/60 satisfeitas as especificações do CNP. 

- AGREGADOS MINERAIS GRAÚDO: - pedra britada nº 1 (isento de torrões de argila 

e matéria orgânica). 

- MIÚDO: - areia ou pedrisco ou mistura de ambos (boa adesividade).  

- MATERIAL DE ENCHIMENTO – filler – constituído de cimento Portland, cal hidratada 

ou pó calcário (isento de argila, silte, mica e matéria orgânica). 

 

Os agregados minerais devem ser misturados a fim de satisfazerem a distribuição 

granulométrica indicada na tabela II a seguir: 

 

TABELAII 

 

PENEIRAS MALHAS QUADRADS 
PEDRA 

BRITADA 

% PESO PASSANDO NAS 

PENEIRAS INDICADAS 

Polegadas e 

USBS 
milímetros Número Tipo “a” Tipo “b” 

3/4 19,1 2  - 

1/2 12,7 2  100 

3/8 9,52 1  90 a 100 

Nº 4 4,76 1  70 a 100 

Nº 10 2,00 PEDRISCO  60 a 90 

Nº 40 0,42 +  30 a 70 

Nº 80 0,177 AREIA 50%  10 a 40 

Nº 200 0,074 Filler  5 a 12 

 

Observação: A fração retirada em qualquer parte das peneiras não deverá ser inferior a 

4% do total; Pelo menos a metade da fração que passa na peneira 200 deve ser filler 

mineral. 
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O agregado mineral e o material betuminoso deverão ser intimamente misturados em 

usina apropriada nas quantidades especificadas e nas temperaturas entre 120º e 165º C, 

garantindo-se a temperatura máxima de saída da usina de 150º C e mínima de chegada 

ao canteiro de serviço de 120º C. 

 

O concreto betuminoso deverá ser esparramado manual ou com vibro acabadora a uma 

temperatura não inferior a 110º C e logo o esparrame, assim que a mistura suporte o 

peso do rolo, deverá ser iniciada a compressão com compressor de 5 a 10 toneladas, tipo 

tandem. 

 

A rolagem perdurará até o momento em que o rolo não mais imprima marca na massa 

compactada. 

 

Nos trechos onde as condições estabelecidas não forem obtidas, o material da capa será 

removido e substituído por mistura fresca que será comprimida até que adquira 

consistência e densidade igual a do material circunjacente, com o qual deverá ficar 

intimamente ligado. 

 

O concreto betuminoso não será aplicado com tempo chuvoso ou temperatura abaixo de 

10º C e as camadas recém acabadas deverão ser mantidas fora da ação do trânsito por 

cerca de 4 horas a até que seja assegurado, no mínimo, o seu resfriamento. 

 

A capa acabada deverá ter o perfil, dimensões, seção transversal e espessura do 

pavimento adjacente a área do “remendo”.  

 

A critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser exigido antes da execução da capa de concreto 

asfáltico uma camada de binder. 

 

O SEMASA, dependendo do local afetado com as obras, poderá apresentar a qualquer 

momento um dimensionamento e especificação indicado pela PMSA para a reposição do 

pavimento asfáltico ou outro. 
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2. REDE DE ÁGUA E ESGOTO 

2.1. Escavação 

 

2.1.1. A vala somente será aberta quando todos os elementos necessários ao 

assentamento de tubulação estiverem no local. 

 

2.1.2. O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da 

vala, de tal modo que, entre a borda da escavação e o pé do monte de terra fique pelo 

menos, um espaço de 0,30 m. 

 

2.1.3. A vala deverá ser previamente demarcada, de modo a garantir à tubulação, 

perfeito alinhamento. Para trechos curvos (corda bamba) as valas serão locadas e 

escavadas de maneira a permitir o assentamento dos tubos devidamente alinhados. As 

deflexões permitidas serão efetuadas após a montagem. 

 

2.1.4. Para rede de água, a abertura das valas obedecerá as larguras estabelecidas 

pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA, conforme diâmetros e profundidades indicados na 

tabela III. 

 

TABELA III 

 

DIÂMETRO EM 

MILÍMETROS 

LARGURA DA VALA 

(EM METROS) 

PROF. DA VALA EM METROS 

TERÇO                       PASSEIO 

50 0,50 1,20 0,65 

75 0,50 1,20 0,68 

100 0,50 1,20 0,70 

125 0,50 1,20 0,73 

150 0,60 1,25 0,75 

200 0,70 1,30 0,80 

250 0,70 1,35 0,85 

300 0,80 1,40 0,90 

350 0,85 1,45 0,95 

400 0,90 1,50 1,00 

450 0,90 1,55 1,05 

500 1,00 1,60 1,05 

 

2.1.5. Em se tratando de rede coletora de esgoto, a abertura das valas obedecerá as 

larguras estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA conforme as profundidades e 

diâmetros da Tabela IV: 

TABELA IV 

 

PROF. DA 

VALA EM 

METROS 

DIÂMETRO EM MILÍMETROS 

100 150 200 250 300 350 

0 a 2 0,40 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 

2 a 3 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 
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PROF. DA 

VALA EM 

METROS 

DIÂMETRO EM MILÍMETROS 

100 150 200 250 300 350 

3 a 4 0,70 0,90 0,90 1,10 1,10 1,20 

4 a 5 0,90 1,00 1,00 1,20 1,20 1,40 

5 a 6 1,10 1,20 1,20 1,40 1,40 1,50 

6 a 7 1,30 1,40 1,40 1,60 1,60 1,80 

 

2.1.6. Na abertura das valas, para favorecer sua estabilidade, serão obrigatórias damas 

ao lado de postes, árvores ou outros acidentes permanentes, bem como, poderão ser 

exigidos outros pontos, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.1.7. As paredes das valas deverão ser cortadas a prumo, devendo-se tomar o máximo 

cuidado a fim de não danificar redes telefônicas, redes de esgoto, dutos da 

ELETROPAULO e outros serviços subterrâneos, pelos quais a CONTRATADA 

responderá única e exclusivamente, caso haja danos, devendo comunicar à 

FISCALIZAÇÃO quaisquer fatos ocorridos neste sentido. 

 

2.1.8. Quando o esgotamento de águas na vala for feito por meio de bombas 

submergíveis, a água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de águas, por meio 

de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local de 

trabalho e inundação da própria vala relativa à obra. 

 

2.1.9. Caso haja necessidade da terra escavada ser colocada na sarjeta, deverá ser 

providenciada tábua de pinho de 0,30 m x 0,52 m, apoiada ao longo da guia e sarjeta, de 

modo a garantir o escoamento das águas pluviais. 

 

2.1.10. Na abertura de valas, a distância entre o último ponto de vala aberto e o último 

tubo assentado será, no máximo, de 50 m (cinquenta metros), salvo autorização da 

FISCALIZAÇÃO, devidamente registrada em caderneta de ocorrência. Para sequência da 

escavação após estes 50 m a vala às montantes deverá ser aterrada.  

 

2.1.11. Não será permitida a permanência de valas abertas, no período compreendido 

entre duas jornadas de trabalho. O fundo da vala deverá sempre ser regularizado, 

garantindo, à tubulação, perfeita estabilidade. São de extrema importância a retirada de 

pedras e outros corpos estranhos que possam danificar a tubulação a ser assentada, 

tanto na superfície assentada quanto no reaterro. 

 

2.1.12. A fim de permitir a passagem livre de veículos e pedestres em ruas estreitas ou 

de grande movimento, deverá a firma Contratada, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

providenciar o transporte do material escavado para local previamente determinado, bem 

como, o retorno do mesmo para o local da vala quando de seu reaterro. Tal serviço será 

apropriado e pago, devendo-se levar em conta, na composição de preços unitários, o 

transporte com o material escavado ou de reposição a uma distância de até 5 km. 

 

2.1.13. Todo serviço em que utilizado o passeio na sua totalidade deverá destinar faixa 

para pedestres ao longo da via devidamente sinalizado. 
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2.1.14. No item referente à escavação deverão ser verificadas as devidas composições 

dos critérios de medição. 

 

2.1.15. As escavações dos trechos compreendidos entre dois poços de visitas 

obedecerão, rigorosamente, as profundidades indicadas nos perfis dos projetos, 

utilizando o processo de locação efetuado com aparelhos de topografia ou cruzeta e visor 

para conferência das profundidades. 

a-  O processo de cruzeta consiste na fixação de visores nos locais onde serão 

construídos poços de visitas e com o auxílio de uma cruzeta de madeira, nivelada a 

“olho” pelas duas réguas dos visores, fornecerá profundidade desejada. 

b-  Os visores serão constituídos por dois pontaletes de pinho de 2,30 m de 

comprimento, com seção transversal de 0,07 x 0,07 e, uma régua de peroba de 2,50 m 

de comprimento com seção transversal de 0,10 x 0,025 m, devendo ser montados 

conforme DA-500. 

c-  As réguas deverão apresentar perfurações, a fim de resguardá-las contra empenos 

devido a influência do tempo, pintadas a óleo em faixas de 0,30 m alternadas de branco e 

vermelho. 

d-  As cabeças das cruzetas deverão ser pintadas em cores vivas, em contraste com as 

cores das réguas, a fim de facilitar a determinação de linha de visada. 

 

2.1.16. Somente será permitida a utilização de máquinas, para escavação, onde não haja 

risco para os diversos serviços públicos subterrâneos. Caso contrário, será obrigatória a 

utilização de escavação manual. Em ambos os casos a empreiteira responderá pelos 

danos causados àqueles serviços. Em quaisquer das hipóteses a FISCALIZAÇÃO do 

SEMASA deverá ser comunicada da ocorrência. 

 

2.1.17. Os postes, árvores e as construções de superfícies, devêm também ser 

escorados e protegidos contra possíveis danos decorrentes da escavação, inclusive 

taludes ou barrancos de terrenos situados acima ou abaixo do greide da rua. 

 

2.1.18. Em cada quarteirão deverão ser colocados, no mínimo, duas passarelas sobre a 

vala, garantindo uma passagem de pedestres segura. Dar-se-á preferência de colocação 

das passarelas em frente de pontos de ônibus, casas comerciais, escolas, etc. 

 

2.1.19. Se necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, as valas deverão ser alargadas nos 

pontos onde se situarem as juntas, a fim de ver necessidade de ancoragem. 

 

2.1.20. Deverá haver uma perfeita separação entre o material proveniente da 

pavimentação e o material escavado.  

Caso não haja esta separação, a CONTRATADA deverá transportar o material para outro 

local e, após o assentamento da tubulação, retornar com o outro material isento de 

corpos estranhos, correndo por conta da CONTRATADA despesas com estas operações. 

A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar todo o material para o reaterro. 

 

2.1.21. Os fundos das valas devem ter declividade tal que, no assentamento dos tubos, 

sejam evitadas mudanças bruscas nos caimentos. 
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2.1.22. O fundo da vala deverá sempre ser regularizado, garantindo à tubulação, perfeita 

estabilidade. De extrema importância a retirada de pedras e outros corpos estranhos que 

possam danificar a tubulação a ser assentada. 

 

2.1.23. Sempre que houver necessidade de escavação em terrenos rochosos, deverão 

ser escavados dez centímetros além da profundidade normal, e que será preenchida com 

terra de boa qualidade, para posterior assentamento da tubulação. 

 

2.1.24. Quando da escavação da vala, que servirá para assentamento de rede de água, 

houver danificações domiciliares ou na rede coletora de esgoto, os reparos necessários 

deverão ser feitos às expensas da Contratada. 

 

2.1.25. Somente em casos especiais, plenamente justificados pela CONTRATADA e 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA, serão aceitas larguras ou profundidades 

diferentes das estabelecidas nas Tabela III e IV. 

 

2.1.26. A profundidade da vala, medida em pontos equidistantes de 20 metros, e a 

distância vertical entre o fundo necessário para o assentamento da tubulação e o nível da 

referência, que será considerado do seguinte modo: 

 

A – REDE NO TERÇO: 

O nível de referência será o greide da rua, no ponto de medida, abatendo-se a espessura 

de qualquer tipo de pavimentação, caso haja. 

 

B – REDE NO PASSEIO 

Terreno plano ou encosta ascendente – nível de referência será a guia e, caso não haja, 

o greide da rua. 

Terreno lateral em encosta descendente – nível de referência será a do passeio, no 

alinhamento da vala. 

 

2.1.27. Escavações que excederem as profundidades de 1,00 m + D para redes de água, 

conforme Tabela III, assentadas no terço ou no passeio, sendo “D” o diâmetro do tubo 

assentado no local, serão pagas como excesso de escavação, por metro cúbico, 

observando-se: 

- larguras: aquelas indicadas na tabela III. 

- profundidades: aquelas que ultrapassarem 1,00 + D, ou Tabela III. 

- comprimentos: os mesmos das tubulações assentadas nesses trechos. 

OBS.: Será pago apenas o excesso de escavação! 

 

2.1.28. As escavações de redes de água, conforme Tabela III, não serão serviços 

medidos, uma vez que as despesas decorrentes das mesmas estão previstas nos preços 

unitários dos serviços de transporte e assentamento de tubulação. 

 

2.1.29. O embasamento para assentamento de tubulação deverá obedecer ao 

estabelecido em projeto, e terão itens especificados no critério de medição. A 

FISCALIZAÇÃO poderá, também, determinar o tipo de embasamento a ser utilizado. 
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2.2. Transporte e Assentamento de Tubos, Peças e Aparelhos 

 

2.2.1. Estão incluídos no preço unitário, os seguintes serviços, para redes de água: 

a - locação da vala; 

b - escavação até 1,00 m + D, em qualquer terreno exceto rocha, e reaterro compactado 

de valas (compactação mecânica ou manual) ou conforme Tabela III; 

c - pesquisa de locação das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da 

rede (sondagens); 

d - transporte dos tubos, peças e aparelhos, dos depósitos do SEMASA ao canteiro e/ou 

à beira a vala ou quando fornecido pela CONTRATADA do fabricante ou canteiro até a 

vala; 

e - limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais (inclusive ventosas, registros, 

hidrantes e válvulas), descida à vala e assentamento propriamente dito; 

f - interconexões das juntas elásticas; 

g - sinalização e balizamentos das áreas de trabalho (conforme DA-497, DA-498, DA-507 

e DA-508); 

h - transporte, carga e descarga de solo retirado (se necessário) até o bota fora, até a 

distância de 10 km; 

i - transporte, carga e descarga de solo a ser reposto até a distância de 10 km; 

j - limpeza de sarjetas, bocas-de-lobo e ruas; 

k - remoção de eventuais obstáculos durante a escavação; 

l - amarração de eventuais tubulações existentes; 

m - esgotamento de água da vala nas interligações; 

 

2.2.2. Para tubos e peças de redes coletoras de esgoto, coletores-tronco, emissários, 

galerias de águas pluviais deverá ser observado os critérios de medição. 

 

2.2.3. Todos os materiais, fornecidos pelo SEMASA, serão retirados nos depósitos e 

transportados ao canteiro e/ou ao local da obra, pela Contratada, correndo por conta da 

mesma o risco e responsabilidade por eventuais quebras, perdas, roubos, etc; 

 

2.2.4. Qualquer observação sobre o estado e especificação dos materiais fornecidos 

pelo SEMASA, somente serão aceitas no ato de retirada nos almoxarifados, cabendo à 

CONTRATADA a obrigação de repor em espécie, todo aquele que, posteriormente, for 

considerado inadequado à obra ou serviço. 

 

2.2.5. Durante o manejo dos tubos, devem-se evitar choques e manobras bruscas. 

 

2.2.6. Os materiais retirados e não utilizados deverão ser devolvidos ao local de retirada 

ou outra área do SEMASA determinada pelo Engº Fiscal, mediante comprovante 

expedido pelo Engº Fiscal da obra, operação essa que ocorrerá às expensas da 

Contratada. 

 

2.2.7. Ao término da obra, será feito levantamento dos materiais requisitados e dos 

aplicados, conforme cadastro, sendo que todo material requisitado em excesso será 
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devolvido pela Contratada. O material que não for devolvido serás cobrado da 

Contratada, ou através da caução ou emitido nota de débito. 

 

2.2.8. Após a conclusão da obra, será feito estudo comparativo entre quantidades de 

materiais retirados dos depósitos do SEMASA e quantidades de materiais empregados 

na obra, sendo que todo material de ferro fundido retirado em excesso será devolvido 

pela firma empreiteira: 

 

Para tampões de ferro fundido, não será considerada porcentagem relativa a quebra ou 

qualquer perda eventual. 

 

2.2.9. Não será permitido que os materiais requisitados para determinada obra sejam 

aplicados em outro local, sendo de inteira responsabilidade da firma CONTRATADA se 

tal fato ocorrer. 

 

2.2.10.  O assentamento de tubos compreende os seguintes tipos: 

- SIMPLES: coletor assentado diretamente sobre o solo, devendo ser feito um rebaixo 

no fundo da vala para alojar a bolsa da tubulação e confecção do cachimbo. 

- COM LASTRO: coletor assentado diretamente sobre lastro de pedra nº 4, com 

espessura e largura definida em projeto ou pela FISCALIZAÇÃO. 

- COM FORMA, LASTRO, LAJE E BERÇO: o concreto para a execução da laje e berço 

terá o consumo de 250 kg de cimento por m3 de concreto. 

- Em havendo necessidade de outros detalhes, a FISCALIZAÇÃO fornecerá à 

empreiteira. 

 

2.2.11.  O tipo de junta utilizada pelo SEMASA é a elástica.  

A junta elástica é constituída pelo conjunto formado pela ponta de um tubo, pela bolsa 

contígua na extremidade da tubulação e pelo anel de vedação que deve ser adequado ao 

tipo de fluido. 

Para a execução da junta referida, deverá ser obedecido o processo abaixo, descrito para 

tubulações em ferro fundido e PVC rígido: 

- com o auxílio de estopa limpar o alojamento do anel de vedação existente no interior 

da bolsa do tubo montado anteriormente, a ponta do tubo a ser conectado e o anel de 

vedação. 

- colocar o anel de vedação em seu alojamento na bolsa do tubo. A face mais larga do 

anel deve ficar voltada para o fundo da bolsa do tubo. 

- descer o tubo na vala, alinhando-o e nivelando-o sequencialmente. 

- Lubrificar o anel de vedação e aproximadamente 0,10m da ponta chanfrada do tubo, 

utilizando o lubrificante recomendado pelo fabricante. É vedado o uso de óleo mineral 

ou graxa. 

- Centrar convenientemente a ponta e introduzi-la a uma distância de 10mm do fundo 

da bolsa (marcada à tinta na ponta do tubo), mantendo o alinhamento e o nivelamento 

do tubo. 

- Após o encaixe da ponta do tubo, verificar se o anel de vedação permaneceu no seu 

alojamento e calçar o tubo com o material do aterro. 

2.2.12. Para tubulações de PVC com junta elástica com DN 160 a 300, o uso de 

alavancas proporciona maior facilidade e rapidez no acoplamento, desde que seja 
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tomado o cuidado de se colocar uma tábua entre a bolsa e a alavanca, a fim de se evitar 

danos. 

 

2.2.13.  Travar o tubo ou conexão assentados, de maneira a evitar o seu deslocamento, 

quando do assentamento dos próximos. 

 

2.2.14.  A FISCALIZAÇÃO verificará a qualidade das juntas efetuadas, antes do reaterro, 

por meio de testes, não podendo iniciar o reaterro antes de ser efetuado esta verificação. 

 

2.2.15.  Toda vez que o terreno não apresentar resistência compatível com a natureza 

das obras, serão executados estaqueamentos com estacas de eucalipto descascadas e 

com as extremidades devidamente preparadas, com Ø 0,15 m, operação esta que 

dependerá da autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.2.16.  Toda e qualquer rede de água, após sua execução deverá ser lavada a fim de 

serem verificadas suas condições normais de funcionamento, ficando a cargo da 

empreiteira toda e qualquer desobstrução que se fizer necessária, bem como a água 

necessária à lavagem da rede. 

 

2.2.17.  A verificação dos tubos e peças de PVC antes de seu assentamento é de suma 

importância, correndo por conta da CONTRATADA ou executante as despesas com 

substituição de material danificado e acusados quando da realização do teste de 

vedação. 

 

2.2.18.  Antes da colocação dos tubos, peças e aparelhos nas valas, os mesmos serão 

RIGOROSAMENTE inspecionados e limpos, usando-se “bonecas” de estopa. Os tubos, 

peças e aparelhos sujos ou trincados, serão recusados pela FISCALIZAÇÃO. A ponta e a 

bolsa de cada tubo deverão ser limpas, retirando-se de sua superfície qualquer corpo 

estranho, como pedra, terra, etc. 

 

2.2.19.  Para rede de água, no caso de tubos revestidos internamente, deve ser feita 

rigorosa inspeção, no sentido de não se assentar tubos com revestimento quebrado, 

trincado, ou visível falta de aderência. 

 

2.2.20.  Os tubos serão assentados em linha reta; as curvas suaves (corda bamba), 

obtidas por pequenas deflexões nas juntas, caso tratar-se de junta elástica, só serão 

executadas se autorizadas pela FISCALIZAÇÃO (para redes de água). 

 

2.2.21.  O alinhamento dos tubos será efetuado por meio de calços de terra, areia ou 

madeira, não sendo admitido o uso de calços de pedra. Os calços de madeira devem ser 

retirados à medida que for sendo executado o reaterro. 

 

2.2.22.  A CONTRATADA fornecerá a pasta lubrificante em quantidades recomendadas 

pelo fabricante, sendo que todo consumo em excesso correrá às expensas da 

Contratada, devendo obedecer as especificações abaixo: 

- para FERRO FUNDIDO, pasta lubrificante recomendada pelos fabricantes; 
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- para PVC, sabão (almon 525 ou similar), glicerina ou pasta lubrificante recomendada 

pelo fabricante dos tubos. 

- O SEMASA não autoriza a utilização de juntas em chumbo em hipótese alguma. 

 

2.2.23.  Em hipótese alguma será permitido o uso de graxas e óleos minerais nas juntas. 

 

2.2.24.  Os tubos devem ficar perfeitamente alinhados, e, no plano vertical, não poderão 

apresentar quebra de alinhamento. 

 

2.2.25.  O recobrimento mínimo será de acordo com a Tabela III. 

 

2.2.26.  No assentamento da tubulação, tanto para rede de água como para rede de 

esgoto, deve-se observar o seguinte: 

a- no leito carroçável, de preferência no terço lado par, a 1,50 m (um metro e 

cinquenta centímetros da guia). 

b- no passeio, de preferência, a 0,70 cm (setenta centímetros) do alinhamento dos 

lotes. 

 

2.2.27.  A CONTRATADA é responsável por peças e anéis de borracha que se fizerem 

necessários a reparos na tubulação assentada, e devidos a vazamentos observados 

após sua colocação em funcionamento (rede em carga), como também em decorrência 

de descontinuidade executiva não autorizada pela FISCALIZAÇÃO. Dependendo da 

urgência do reparo, o SEMASA poderá fornecer as peças e anéis necessários, sendo 

cobrados à Contratada, quando do estudo comparativo entre materiais fornecidos e 

utilizados na obra. 

 

2.2.28.  Todo material fornecido pelo SEMASA será retirado de seus almoxarifados, 

mediante requisições próprias fornecidas pelo engenheiro fiscal que, inclusive, controlará 

o fornecimento do material dentro das necessidades de utilização. 

 

 

2.3. Poço de Inspeção (P. I.), Tubo de Queda e Poço de Visita (P. V.) para redes 

de esgoto e drenagem 

 

2.3.1.  Da necessidade e localização 

- Em toda quebra de direção, mudança de declividade, mudança de diâmetro de uma 

linha de tubos ou alteração de material deverá ser construído um poço de inspeção 

ou poço de visita. 

- Nos casos de quebra de direção, a parede do poço, deverá sempre que possível, se 

orientar pelo diâmetro formado com a união das pontas das linhas de tubos principais 

e cujas canaletas se orientarão no sentido de uma curva de concordância entre as 

direções. 

- Serão executados poços de inspeção ou poço de visita em todos os locais previstos 

pelo projeto executivo. 

- Sempre que houver necessidade de deslocamento de suas posições iniciais, criação 

de novos poços ou mesmo eliminação de poços projetados, deverá a CONTRATADA 
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comunicar à FISCALIZAÇÃO do SEMASA, que analisará o caso e, 

consequentemente, concederá ou não a mudança solicitada. 

 

2.3.2.  Da construção do poço de inspeção e poço de visita 

Os poços de inspeções circulares dividem-se em duas partes: 

a. CÂMARA PRINCIPAL OU BALÃO, que possui as seguintes dimensões: 

- Diâmetro interno = 1,00 m para poço de inspeção 

- Diâmetro interno = 1,00; 1,20 ou 1,50 para poço de visita 

- Altura livre e, sempre que possível, até 2,00 m 

b. CÂMARA DE ACESSO OU CHAMINÉ, que será acima da laje de cobertura ou 

fechamento do balão e nas dimensões: 

- Diâmetro interno = 0,60 m para poço de inspeção e visita 

- Altura livre = variável 

- Sempre que condições especiais exigirem, e somente com autorização da 

FISCALIZAÇÃO, poderão ser construídos poços de inspeções e poço de visita com 

dimensões superiores àquelas indicadas no item anterior e com outros formatos 

(seção transversal quadrada ou retangular). 

- Os poços de inspeção ou de visita deverão ser construídos de acordo com o DA-2993 

e DA-1486. 

- Para sua construção, deverá ser aberta vala de seção quadrada com 2,00 m de lado 

e cuja profundidade deverá ser àquela indicada em projeto, com rebaixo que servirá 

para preparação da base e concretagem da laje de fundo e lastro. 

- O fundo da vala deverá ser bem apiloado e regularizado, para posterior recebimento 

de uma camada de pedra britada nº 4 e cobertura com pedra britada nº 2 socada, em 

toda área de fundo e com 0,15 m de espessura. 

- Sobre o lastro de pedra britada, preparado conforme item anterior será fundida a laje 

de fundo do balão, que será quadrada, com dimensões de 1,50 m de lado e 0,10 m 

de espessura, moldada em forma constituída por tábuas de pinho em todo o 

perímetro. 

- A armadura da laje de fundo será constituída por dezoito barras de ferro de Ø 1/4”, 

com 1,46 m de comprimento cada uma e dispostas em malhas espaçadas de 0,15 m 

dos dois sentidos, isto é, nove barras em cada direção. 

- A laje de cobertura do balão será circular, com 1,30 m de diâmetro e 0,15 m de 

espessura, para poços de inspeção e no mínimo 1,50 m de diâmetro e 0,15 m de 

espessura para poços de visita, apoiada diretamente sobre as paredes do balão e 

moldada sobre forma de madeirite ou similar, que por sua vez serão sustentadas por 

pontaletes de pinho presos em sarrafos. Como forma lateral, poder-se-á utilizar tijolos 

em espelho. 

- A armadura da laje de cobertura será constituída por dezenove barras de ferro de Ø 

3/8”, sendo: 

 3 barras de 1,00 m de comprimento 

 3 barras de 0,90 m de comprimento 

 2 barras de 0,65 m de comprimento 

 2 barras de 1,17 m de comprimento 

 3 barras de 1,10 m de comprimento 

 2 barras de 0,98 m de comprimento 

 1 barras de 1,20 m de comprimento 
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 1 barras de 1,15 m de comprimento 

 1 barras de 0,70 m de comprimento 

 1 barras de 0,45 m de comprimento 

 

- As barras de ferro serão dispostas e espaçadas conforme indicado no DA-1486. 

- A armadura da laje de fundo deverá situar-se na sua parte superior e na laje de 

cobertura na sua parte inferior, garantindo, em ambos os casos, o recobrimento 

mínimo dos ferros de 0,02 m. 

- O concreto para as lajes do poço de inspeção deverá apresentar, nos vinte e oito 

dias, uma resistência à compressão de 210 kg/cm2 utilizando-se o traço em volume 

de 1:2:4, isto é, consumo mínimo de 297 kg de cimento por metro cúbico. 

- O preparo de concreto obedecerá à sequência de mistura entre aglomerante e 

agregados graúdos e miúdos, recomendados pela boa técnica. 

- A cada saco de cimento deverão ser adicionados duas caixas de areia, de dimensões 

35 x 45 cm de base e 28,7 cm de altura; duas caixas de pedra nº 1, de dimensões 35 

x 45 cm de base e 22,4 cm de altura e duas caixas de pedra nº 2 de dimensões 35 x 

45 cm de base e 22,4 cm de altura. 

- Relação “água-cimento” – 34 litros por saco de cimento. 

 após oito dias completos = da laje superior 

 após três dias completos = da laje inferior 

- As paredes dos poços de inspeção e de visita serão sempre da largura de um tijolo ou 

bloco de concreto de 10,0 cm, tanto para o balão como para a chaminé. Os tijolos 

serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em camadas de 1,5 

cm de espessura. 

- As paredes serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, com dois centímetros de espessura e cuja massa, após estendida, deverá 

ser “queimada” à colher de pedreiro, com a necessária pulverização de cimento em 

pó. 

- Externamente as paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e 

areia – traço 1:3, de maneira a preencher todas as juntas horizontais e verticais 

deixadas pelos tijolos. 

- A utilização de blocos de concreto será autorizada pela FISCALIZAÇÃO e seu 

emprego deverá obedecer as mesmas especificações e recomendações ditas em 

itens anteriores para tijolos de barro comum. 

- Sobre as lajes de fundo serão moldadas “banquetas” ou “almofadas” para darem 

formas às “calhas” ou “canaletas”. Serão moldadas em argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, desempenadas e queimadas à colher de pedreiro com pulverização 

de cimento em pó. 

- As almofadas deverão possuir declividade de cerca de 20%, dirigida das paredes 

para as canaletas. 

- As calhas ou canaletas deverão ser lisas e não apresentarem pontos angulosos. 

- Nos casos de canaletas curvas ou em “S”, deverão ser prolongados os coletores para 

o interior do balão de até 0,10 m e a partir daí iniciar as curvaturas. Nos casos de 

canaletas retas, poderão ser aproveitados tubos que, cortadas a meia seção formarão 

meia cana e que servirão de canaleta. 

- Para a moldagem das canaletas, serão utilizados gabaritos de madeira com a mesma 

seção transversal dos tubos, conforme ilustração no DA-2993 e DA-1486. 
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- O revestimento interno deverá ser executado a argamassa com impermeabilizante 

vedacit ou similar.  

 

Nota: Quando da execução dos poços de visita e/ou poços de inspeção, a empresa 

poderá substituir a alvenaria de tijolos e/ou blocos curvos por aduelas de concreto nas 

dimensões e tipo utilizados pelo SEMASA. 

 

2.3.3.  Da construção dos tubos de queda 

- Sempre que as diferenças de níveis entre duas linhas de tubos for superior a 0,60 m, 

deverá ser executado antes do despejo do afluente em nível superior; no poço de 

inspeção e visita, tubo de queda ou coluna, conforme DA-2993. 

- Os tubos de quedas serão normalmente constituídos por um tê de boca para baixo, 

integrante da linha de tubos ou rede, alguns tubos na vertical e uma curva de 90º 

dirigida para o poço de inspeção, executado em PVC. 

- O tê deverá penetrar na parede do balão e sua extremidade obstruída até meia 

seção, conforme DA-2993. 

- Não será permitida a introdução do tê nas paredes das chaminés dos poços de 

inspeção, devendo, sempre que isto ocorrer, ser aumentada a altura do balão até 

0,30 m acima da geratriz externa superior do tê. 

- Após a construção de tubos de queda, os mesmos serão envolvidos em concreto 

traço 1:3:5 com consumo aproximado de cimento por metro cúbico de 229 quilos e 

que deverá dar aos 28 dias, uma resistência à compressão de 124 kg/cm2. 

 

2.3.4.  Dos materiais 

A firma CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à construção de poços 

de inspeção e visita, tais como: tijolos, areia, ferro, cimento, pedra, madeira, etc. Os 

tampões de ferro fundido, e aros do telar, conforme desenho e tipo utilizado pelo 

SEMASA, e aduelas de concreto caso a empresa venha a optar pela sua utilização.  

- À FISCALIZAÇÃO do SEMASA, reserva-se o direito de recusar todos os materiais 

que forem considerados fora das especificações e normas técnicas de serviço. 

- Os tijolos deverão ser de boa qualidade e bem requeimados. 

- Os blocos de concreto deverão ser de boa procedência (EB-50 da ABNT) e 

apresentarem-se completamente curados e secos. 

- As aduelas de concreto devem ser do tipo utilizadas pelo SEMASA. 

 

2.3.5.  Da medição e recebimento 

- Os poços de inspeção e de visita serão medidos e pagos conforme as especificações 

e critérios de medição. 

- Tubos de queda: serão medidos e pagos por metro linear ou conforme critérios de 

medição. 

- Os poços de inspeções serão recebidos e pagos conforme critérios de medição. 

 

2.3.6. Todos os detalhes quando necessários estarão descritos em projeto. 

 

2.4. Materiais 
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2.4.1. Todos os tubos, peças e aparelhos, bem como, os anéis de borracha para juntas 

elásticas e pastas lubrificantes serão fornecidos pela Contratada. Em casos particulares o 

SEMASA poderá fornecer de acordo com o Contrato. 

 

2.4.2. As tampas e tampões de ferro fundido e seus aros de sustentação (telar), serão 

fornecidas pela Contratada, e em alguns casos pelo SEMASA. 

 

2.4.3. Sob nenhum pretexto serão entregues materiais sem a necessária guia de 

requisição, como também, em quantidades superiores às indicadas, devendo em casos 

de dúvida, a CONTRATADA que for efetuar a retirada, recorrer diretamente ao 

engenheiro fiscal da obra para solução de qualquer impasse. 

 

2.4.4. O fornecimento dos materiais pelo SEMASA será rigorosamente controlado pela 

sua FISCALIZAÇÃO, que expedirá requisições dentro das reais necessidades da obra, 

sendo as quantidades dos materiais necessários levantadas com base nos projetos 

liberados para execução, e conforme andamento dos serviços. 

 

2.4.5. A CONTRATADA deverá colocar a disposição da obra um caminhão para 

transporte dos materiais liberados pela FISCALIZAÇÃO e, como já foi dito anteriormente, 

serão sempre em função das reais necessidades da obra, não havendo a preocupação 

de fornecer requisições com quantidades de materiais para carga limite do caminhão 

colocado na obra. 

 

2.4.6. A quantidade de material indicada em uma requisição deverá ser retirada de única 

vez, ou seja, só poderá ocorrer uma única viagem de material para cada requisição. 

 

2.4.7. Os impressos utilizados pelo SEMASA, para retirada de materiais, serão 

preenchidos e entregues a firma CONTRATADA para devidos fins, devendo ainda ser 

assinados pelo engenheiro fiscal da obra do SEMASA  

 

2.4.8. A segunda via do impresso “REQUISIÇÃO DE MATERIAL” pertence à 

FISCALIZAÇÃO do SEMASA e será entregue pelo almoxarifado, no ato da retirada dos 

materiais, às quais deverão ser guardadas para futuras conferências e estudos entre 

materiais retirados e utilizados na obra, estudo este efetuado pela FISCALIZAÇÃO do 

SEMASA após encerramento da obra. Se a CONTRATADA não devolver esta via à 

FISCALIZAÇÃO, seja por qualquer motivo, o Engenheiro Fiscal não emitirá mais 

nenhuma requisição até receber aquela via ou cópia xerox do almoxarifado. 

 

2.4.9. Toda obra CONTRATADA pelo SEMASA será codificada pelo Departamento 

competente, e o mesmo constará em todas as requisições de materiais emitidas. 

 

2.4.10. Após o término da obra, e antes do pagamento da medição final, serão 

elaborados pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA, estudos comparativos entre as 

quantidades de materiais requisitados ou retirados dos almoxarifados e as quantidades 

de materiais utilizados na execução da obra, sendo que todo o excesso apurado deverá 

ser devolvido ao SEMASA, em espécie, inclusive da mesma procedência de fabricação, 

respeitadas as margens de perda até o limite permitido por estas especificações. 
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2.4.11. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir que os materiais a serem devolvidos sejam 

testados e aprovados por órgão idôneo ou outro representante do SEMASA, com 

acompanhamento do SEMASA, correndo por conta da Contatada as despesas referentes 

a esses testes. 

 

2.4.12. A CONTRATADA deverá exercer absoluto rigor e instruir devidamente o pessoal 

encarregado pela carga, transporte, descarga e estocagem dos materiais, exigindo o 

devido cuidado a fim de evitar ao máximo danificações pelas quais responderá, devendo 

ainda comunicar a FISCALIZAÇÃO do SEMASA sobre possíveis sobras de materiais, 

que serão devolvidos pela firma aos locais de retirada ou outra área do SEMASA a ser 

designada, mediante guias de devoluções emitidas pelo engenheiro fiscal do SEMASA. 

 

2.4.13. As guias de devolução de material serão preenchidas em duas vias, pelo 

engenheiro fiscal, e entregue a CONTRATADA para efetivação das devoluções 

necessárias, sendo a 2a via entregue á Contratada, pelo almoxarife, no ato da devolução 

para que esta providencie cópia xerox e devolva o original à FISCALIZAÇÃO do 

SEMASA. Se isto não ocorrer será considerado não devolvido o material. 

 

2.4.14. Após o término da obra nenhum material, ou resto dele, deverá permanecer 

depositado nas ruas, devendo ser recolhido imediatamente e, conforme critério dito no 

item anterior, não se tratando de serviços a serem medidos e consequentemente pagos. 

 

2.4.15. Materiais Fornecidos pelo SEMASA 

Para os materiais fornecidos pelo SEMASA deverão ser observados as seguintes 

disposições: 

 

A – INSPEÇÃO 

Os materiais fornecidos pelo SEMASA deverão ser inspecionados pela Contratada, 

quanto ao seu estado, no ato de sua retirada, cabendo recusá-los no caso de avarias ou 

quaisquer outros defeitos que impeçam a sua utilização. 

 

B – TRANSPORTE 

Os materiais fornecidos pelo SEMASA serão retirados do depósito da Autarquia e 

transportados ao local da obra pela Contratada, correndo por conta da mesma o risco e a 

responsabilidade por eventuais perdas e danos. O transporte interno à obra somente 

deverá ser feito por ocasião da utilização dos materiais. 

 

C – ARMAZENAMENTO 

O material deverá ser armazenado em local apropriado, de acordo com sua natureza e 

recomendações do fabricante, ficando sua guarda sob a responsabilidade da Contratada. 

 

D – PERDAS 

Caberá a CONTRATADA a obrigação de repor, em espécie, todo o material sob sua 

responsabilidade que venha a ser avariado. Admitir-se-á, apenas para os tubos, uma 

margem de perda de: 

 Para tubos de FERRO FUNDIDO – 1% 

 Para tubos de PVC – 0,5% 
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2.4.16. Materiais Fornecidos pela Contratada 

Para os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser observadas as seguintes 

disposições: 

 

A – ESPECIFICAÇÕES 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos, 

deverão satisfazer à especificação da ABNT (aprovadas, recomendadas ou projetadas) e 

ainda, serem de qualidade, modelo marca e tipo aprovadas pelo SEMASA. 

 

B – FORNECEDORES 

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO e manter, permanentemente 

atualizada, listas dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra. 

 

C – MARCAS E PATENTES 

A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de 

material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a 

empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe pois, pagar os royalties devidos e 

obter previamente as permissões ou licenças de utilização. 

 

D – Todo e qualquer material fornecido pela CONTRATADA poderá ser inspecionado 

pelo SEMASA nas dependências do Fabricante/Fornecedor. A CONTRATADA quando da 

compra deverá oficializar à FISCALIZAÇÃO o tipo de material, fabricante, quantidades, e 

indicar quando o material estará disponível para inspeção do SEMASA. 

O SEMASA, ou representante legal, realizará inspeção conforme normas da ABNT, 

efetuando inclusive os ensaios previstos naquela norma, nas dependências do 

Fabricante/Fornecedor e em local apropriado para a realização dos ensaios. 

Após realizada a inspeção o SEMASA, ou representante legal, emitirá laudo 

especificando a norma e os ensaios realizados dos materiais. 

Se rejeitado o Fabricante colocará a disposição outro lote para inspeção, até a devida 

aprovação, ou se solicitado pelo SEMASA, a CONTRATADA deverá providenciar o 

material de outro Fabricante/Fornecedor 

 

Se aprovado e de posse do respectivo laudo comprovando a aceitação, o 

Fabricante/Fornecedor estará autorizado a entregar na obra ou no canteiro de obras o 

material, onde no recebimento o mesmo deve estar acompanhado do laudo e identificado 

com o carimbo ou gravação do SEMASA, que será gravado pelos técnicos na inspeção. 

Toda e qualquer despesas com inspeção e ensaios, seja do Fabricante/Fornecedor, seja 

dos técnicos do SEMASA, tais como transporte, hospedagem, refeições, pedágios, 

combustível, ensaios em órgãos credenciados, correrão por conta única e 

exclusivamente da Contratada. 

 

2.4.17. Concreto Armado 

A execução de concreto estrutural deverá obedecer rigorosamente ao projeto, 

especificações e detalhes, assim como às NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA a resistência e estabilidade de qualquer parte da 

estrutura executada. 
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A – CIMENTOS 

Os tipos de cimento a serem empregados deverão levar em conta as características do 

agregado, o tempo necessário para deforma de cimbramento, as características da peça 

a concretar e o grau de agressividade do meio. 

Para a substituição da classe de resistência e marca do cimento deverão ser tomadas as 

precauções para que não ocorram alterações sensíveis na trabalhabilidade, propriedades 

mecânicas e na durabilidade do concreto. 

Os cimentos deverão atender as condições impostas pelas respectivas especificações da 

ABNT, em suas edições recentes. 

Para peças de concreto em contato com a água do lençol freático ou dos esgotos 

coletados, serão empregados cimentos Portland de moderada resistência a sulfatos ou 

cimento Portland de alto forno (AE), ou cimento pozolânico (POZ). 

As embalagens deverão apresentar – se integras por ocasião da entrega, sendo rejeitado 

todo o cimento que apresentar sinais indicativos de hidratação. 

A estocagem e o armazenamento deverão ser feitos de modo a possibilitar, facilmente, a 

verificação da procedência, do tipo de cimento e data de entrega. 

O armazenamento deverá ser feito de forma a proporcionar proteção contra umidade e 

intempéries, devendo o armazenamento dos sacos serem efetuados sobre o estrade de 

madeira. 

Não serão permitidas pilhas com mais de 10 sacos. 

O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção aos depósitos, e por 

ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a MB – 508 -  da ABNT. 

Serão rejeitados, independentemente de ensaios, os sacos que estiverem avariados, 

manchados ou com seu conteúdo alterado pela umidade. 

 

B – AGREGADOS 

Os agregados deverão obedecer às exigências da EB-4 da ABNT. No recebimento dos 

agregados será verificada sua uniformidade e presença de impurezas, rejeitando-se os 

carregamentos que apresentarem padrões duvidosos. 

 Deverá ser providenciado armazenamento adequado, de forma a possibilitar a 

separação dos agregados em silos, conforme a granulometria e procedência. 

 Os silos deverão ser protegidos de enxurradas de águas pluviais, por valetas de 

drenagem bem dimensionadas. 

 Nas operações de carga dos agregados, deverão ser tomados cuidados para não 

contaminá-los com óleos, graxas e materiais ferrosos, possíveis de serem trazidos pelos 

veículos. 

 O controle de qualidade dos agregados será feito através de inspeções aos silos e 

depósitos, e por ensaios realizados com amostras colhidas, de acordo com a MB-6 da 

ABNT, para cada 100m3, ou sempre que houver aparente variação nas características. 

 Os resultados dos ensaios das amostras de cada lote deverão satisfazer as 

condições especificadas. 

 

C – ÁGUA 

 A água destinada ao amassamento e a cura do concreto deverá ser isenta de teores 

prejudiciais de substâncias estranhas: óleos, ácidos, sais, matérias orgânicas e outras 

que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e afetar o bom 

adensamento, cura ou aspecto (coloração) final do concreto. 
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 A água potável é considerada satisfatória para o amassamento do concreto. 

 

D – AÇOS 

As barras deverão para as suas classes e/ou categorias, atender as exigências da EB-3 

da ABNT. 

 O aquecimento e solda de barras somente será executado com autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 As emendas de barras deverão ser locadas conforme as indicações do projeto. 

As partidas serão recebidas na presença da FISCALIZAÇÃO, que aprovará o local de 

descarga e providenciará a separação por lote, de acordo com os critérios estabelecidos 

nas especificações. 

 Os lotes serão demarcados e sinalizados. 

 Em uma inspeção preliminar, deverá ser verificado se a partida está de acordo com o 

pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos 

prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, espoliações, corrosão, graxa e lama aderentes. 

 Os aços serão depositados sobre travessas de madeira, de modo a evitar o contato 

com o solo. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade, e será recoberto 

com camada de brita. 

 Deverão ser colhidas amostras e submetidas aos ensaios a serem indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

E – DOSAGEM DE CONCRETO 

 A dosagem de concreto deverá ser experimental, com o objetivo de determinar traços 

que atendam as resistências especificadas em projeto, bem como a trabalhabilidade 

necessária e a durabilidade da obra. 

 A dosagem experimental do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer 

método que correlacione resistência, durabilidade e relação água/cimento, tomando-se 

em conta a trabalhabilidade específica para cada caso, expressa através da consistência 

do concreto. 

 

F – TRAÇOS PARA CONCRETO ARMADO 

 Os concretos a serem empregados nas estruturas de concreto armado deverão 

atender às resistências características especificadas no projeto ou apresentar consumo 

mínimo de cimento de 350 kg/m3 de concreto em relação água/cimento não superior a 

0,52, devendo ser submetidas a aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 

G – TRAÇOS DE CONCRETO PARA LASTRO 

 Os concretos a serem empregados, para assentamento de tubos, deverão atender às 

resistências características de projeto e apresentarem consumo mínimo de 150 kg/m3. 

 

H – TRABALHABILIDADE 

 A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes, 

sendo compatível com as condições de produção do concreto (mistura, transporte, 

lançamento e adensamento) e com a dificuldade de concretagem das peças (dimensões, 

formato e densidade da armadura). 
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 A trabalhabilidade será averiguada através de ensaios de consistência (MB-256 da 

ABNT). Esta verificação possibilitará constatar a homogeneidade da massa e um controle 

indireto da quantidade de água. 

 A determinação da consistência deverá ser efetuada com o ensaio de abatimento 

para, no mínimo, cada 25 m3 podendo, a critério da FISCALIZAÇÃO, ser elevado este 

mínimo para 50 m3. 

 

I – DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO 

 O diâmetro máximo do agregado deverá ser, no máximo, igual a 1/4 da menor 

distância entre as faces da forma e a 1/3 da espessura das lajes, e ainda 3/4 do menor 

espaço livre entre as barras de armadura, quer nas camadas horizontais como nas do 

plano vertical, e a 3/4 do cobrimento mínimo especificado. 

 

J – MISTURA 

 Antes do início dos serviços, deverão ser aferidos os dispositivos de medidas dos 

materiais. 

 O tipo e a capacidade da betoneira deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 A ordem de introdução dos materiais no tambor de betoneira basculante, para 

concreto estrutural, será a seguinte: 

- será admitida parte da água de amassamento, antes da entrada do material seco; 

- em seguida, será introduzida parte do agregado graúdo, cimento e areia e o restante   

da água de amassamento e, finalmente o restante do agregado graúdo. 

 O tempo mínimo de mistura, após a introdução de todos os materiais, será: 

- betoneiras de eixo vertical…………………………….1,0 minuto 

- betoneiras basculante………………………………….2,0 minuto 

- betoneiras de eixo horizontal………………………….1,5 minuto 

 Deverá ser preparado o volume de concreto em quantidade certas para uso imediato. 

Concreto parcialmente endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura. 

 

K – TRANSPORTE 

 O concreto deverá ser transportado, do seu local de mistura até o local de colocação. 

Empregando-se métodos que evitem a segregação dos agregados, ou a perda de 

material e, em especial, o vazamento da nata de cimento ou argamassa. 

 Os meios de transporte serão proporcionados pela CONTRATADA em condições 

adequadas ao ritmo de colocação; em consonância com as exigências do cronograma, 

orientados por programação cuidadosa que evite congestionamentos, perdas de partidas 

e outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e ao andamento normal de 

obras. 

 

L – LANÇAMENTOS 

 Deverá ser verificado, antes do lançamento, que não haja, nas formas e armadura, 

qualquer tipo de resíduo remanescentes da execução das massas. 

 A concretagem deverá ser contínua, sem endurecimento parcial do concreto já 

lançado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que 

provoquem juntas frias (no máximo 30 minutos). 

 A altura do lançamento não deverá ultrapassar 1,50 m. 
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 Qualquer dispositivo utilizado no lançamento que possa causar segregação do 

concreto deverá ser rejeitado. 

 Para o transporte lançamento com equipamento de bombeamento, a perda de 

consistência deverá ser limitados a 4 cm. 

 Não será permitida concretagem sob água. 

 

M – ADENSAMENTO 

 O adensamento de concreto estrutural deverá ser feito por meio de vibrador, com 

frequência mínima de 7000 rpm. 

 Os vibradores de agulhas deverão trabalhar e ser movimentados verticalmente na 

massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente. 

 Os vibradores deverão ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de uma vez 

e meia o seu raio de ação. 

 Deverá ser evitado o contato prolongado da agulha nos vibradores com as barras de 

armadura e sua introdução junto as formas. 

 Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados no 

sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posição. 

 O adensamento do concreto para berço deverá ser feito por meio de socamento 

manual ou mecânico. 

 

N – CURA 

 A cura úmida deverá ser iniciada imediatamente após o início de pega do cimento, 

devendo-se de imediato, proteger o concreto das ações do sol e do vento. 

 Nas paredes a cura deverá ser efetuada mediante o emprego de produtos 

específicos, previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 A cura realizada por aspersão de água deverá prolongar-se por no mínimo 14 dias. 

 

O – JUNTAS 

 As juntas deverão ser tratadas por qualquer processo que elimine a camada 

superficial de nata do cimento, deixando os grãos de agregado parcialmente expostos, a 

fim de se garantir boa aderência do concreto seguinte. Poderá ser empregado qualquer 

um dos métodos: 

- jato de ar e água sobre pressão não inferior a 400 kgf/cm2, após 12 horas de 

interrupção; 

- jato de areia, após 12 horas de interrupção; 

- apicoamento (ou picotamento) manual ou mecânico da superfície da junta, após 12 

horas de interrupção. 

 As superfícies deverão ser mantidas úmidas e, antes da concretagem, deverá se 

proceder a uma lavagem com água, para remover todos os restos de concreto solto e a 

poeira. 

 

P – FORMAS 

 As formas deverão ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, 

devendo sua liberação para as concretagens ser precedidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 Deverão ser colocados sarrafos chanfrados nos cantos das formas de madeira, de 

maneira a produzirem cantos chanfrados, nos ângulos externos das superfícies de 
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concreto permanentemente expostas. Os ângulos internos em tais superfícies não 

requererão chanfros, a menos que indicado em contrário nos desenhos. A menos que 

especialmente especificados ou designados, serão usados sarrafos de 1 polegada, de 

maneira a chanfrar todos os cantos. 

 As formas remontadas deverão sobrepor o concreto endurecido, do lance 

anteriormente colocado, e não menos de 3,00 cm e deverão ser fixados com firmeza, 

contra o concreto endurecido, de maneira que, quando a colocação do concreto for 

reiniciada, elas não se alarguem e não permitam desvios ou perdas de argamassa, nas 

juntas de construção. 

 Serão usadas, se necessário, vedações com isopor, parafusos, ou prendedores 

adicionais, para manter firmes as formas remontadas contra o concreto endurecido. 

 Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas, as superfícies destas, deverão 

ser isentas de incrustações de argamassa ou de outro material estranho. Antes do 

concreto ser lançado, as superfícies das formas deverão estar untadas com óleo mineral 

que efetivamente impeça a adesão e não manche a superfície do concreto. 

 Não será permitido o uso do óleo queimado, aplicado as formas, ou outras 

substâncias que comprometam o bom aspecto dos concretos aparentes. 

 O projeto das formas e de suas estruturas de sustentação será de responsabilidade 

da Contratada. 

 A CONTRATADA deverá remeter o projeto das formas a FISCALIZAÇÃO, para 

aprovação, o que não exigirá de sua plena responsabilidade com relação a boa execução 

dos mesmos. 

 A FISCALIZAÇÃO não liberará nenhuma concretagem sem que antes tenham sido 

cumpridos os requisitos mínimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras 

peças embutidas, aplicação de óleo ou de outros componentes antiadesivos, na 

superfície das formas em contato com o concreto. 

 A CONTRATADA deverá atender a todas as indicações da FISCALIZAÇÃO e do 

projeto, relativamente à garantia de qualidade dos concretos por ela lançados. No caso 

de falha inadmissível de qualidade de estruturas ou de peças, parcial ou totalmente 

concretadas, deverá a CONTRATADA providenciar medidas corretivas, compreendendo 

demolição e remoção do material, recomposição de vazios, ninhos e porções estruturais, 

com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injeções e 

providências outras. Os procedimentos a se adotar nesses trabalhos serão fixados pela 

FISCALIZAÇÃO, à vista de cada caso, e serão realizados sem ônus para o SEMASA. 

 

Q – CONTROLE DE QUALIDADE 

 O controle de qualidade do concreto será efetuado de acordo com a NB-01: 

- controle rigoroso: quando houver assistência permanente do engenheiro na obra e 

todos os materiais forem medidos em peso, sendo a umidade dos agregados 

determinada frequentemente e por método preciso: 3/4 fc28. 

- controle razoável: quando apenas o cimento for medido em peso e os agregados em 

volume, sendo a umidade dos agregados determinada frequentemente e por método 

preciso: fck = 2/3 fc28. 

- controle regular: quando apenas o cimento for medido em peso e os agregados em 

volume, sendo a umidade dos agregados simplesmente estimada: fck 3/5 fc28. 
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 Dependendo do projeto ou do tipo de estrutura o SEMASA exigirá a retirada de 

corpos de prova na concretagem, e o devido laudo técnico por laboratório credenciado e 

idôneo, correndo todas as despesas por conta da Contratada. 

 

 

2.5. Escoramento  

 

2.5.1. Todas as valas com mais de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de 

profundidade serão escoradas, obrigatoriamente. 

 

2.5.2. Caberá a firma Contratada, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, indicar o tipo de 

escoramento necessário aos diversos trechos, tomando como base o escoramento 

previsto no projeto. 

 

2.5.3. Serão de exclusiva responsabilidade da firma CONTRATADA quaisquer acidentes 

que porventura venham a ocorrer na obra, face a deficiência ou inexistência de 

escoramento. 

 

2.5.4. O madeiramento utilizado para o escoramento deverá estar em bom estado de 

conservação, a fim de resistir a cravação. 

 

2.5.5. As dimensões mínimas exigidas, para escoramento contínuo, são as seguintes: 

 tábuas de peroba = 0,027 x 0,16 m 

 viga de peroba = 0,06 x 0,16 m 

 estronca de eucalipto = diâmetro 0,15 m 

 viga de peroba = 0,06 x 0,12 tipo macho – fêmea 

 estronca de eucalipto = diâmetro 0,20 m. 

 

2.5.6.  As dimensões mínimas exigidas, para escoramento descontínuo são as 

seguintes: 

 tábuas de peroba = 0,025 x 0,16 m 

 viga de peroba = 0,06 x 0,16 m (longarina) 

 estronca de eucalipto = diâmetro 0,15 m (transversina) 

 

2.5.7.  Tipos de escoramento (em havendo necessidade, a FISCALIZAÇÃO do SEMASA 

fornecerá a CONTRATADA projetos e detalhes para sua execução). 

 

A – PONTALETEAMENTO 

Constará de duas vigas de peroba com duas estroncas de eucalipto, observada a 

distância máxima de 1 m entre dois pares de pontaletes. 

B – DESCONTÍNUO 

Em 1 m2 de cada face lateral da vala, utilizar-se-á 0,50 m2 de tábuas de peroba; 1,10 

metros lineares de longarina de peroba e uma estronca de eucalipto. 

C – CONTÍNUO 

Em 1 m2 de cada face lateral da vala, deverá ser utilizado 1m2 de tábuas de peroba; 1,10 

m lineares de longarina de peroba e uma estronca de eucalipto. 
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D – ESPECIAL  

Em 1 m2 de cada face lateral da vala, deverá ser utilizado 1 m2 de pranchas “macho-

fêmea”; uma longarina de peroba de 0,16 x 0,06 m com 1,10 m lineares de comprimento 

e uma estronca de eucalipto de 0,20 m. 

E – ESCORAMENTO DE POSTES 

Sempre que necessário será solicitado pela FISCALIZAÇÃO o escoramento de postes de 

concessionárias. Os detalhes destes serviços serão fornecidos a CONTRATADA pela 

FISCALIZAÇÃO. 

F – METÁLICO – MADEIRA 

Deverá atender ao Projeto Executivo, ter os materiais empregados as especificações 

exigidas, utilizar os equipamentos adequados para a cravação e retirada dos perfis 

metálicos bem como soldas, cortes, etc. 

 

2.5.8. Tipos de escoramentos: (conforme DA-503, DA-504, DA-505 e DA506) 

- PONTALETEAMENTO: constará de duas vigas de peroba com duas estroncas de 

eucalipto, observada a distância máxima de 1,00 m entre dois pares de pontaletes. 

- DESCONTÍNUO: em um metro de cada face lateral da vala, utilizar-se-á 0,50 m2 de 

tábuas de peroba; 1,10 metro linear de longarina de peroba e uma estronca de eucalipto. 

- CONTÍNUO: em um metro quadrado de cada face lateral da vala deverá ser utilizado 

um metro quadrado de tábuas de peroba; 1,10 metro linear de longarina de peroba e uma 

estronca de eucalipto. 

- ESPECIAL: em cada metro quadrado de cada face lateral da vala deverá ser utilizado 

um metro quadrado de pranchas “macho-fêmea”; uma longarina de peroba de 0,18 x 1,10 

metro linear de comprimento e uma estronca de eucalipto de Ø 0,21 m. 

 

 

2.6.  Esgotamento de Valas 

 

2.6.1. Sempre que se fizer necessário deverá se proceder ao esgotamento de águas, a 

fim de permitir a execução dos trabalhos. 

 

2.6.2. A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos suficientes para que o sistema 

de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco. 

 

2.6.3. As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente 

margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo 

moto-bombas, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica. 

 

2.6.4. A CONTRATADA deverá prever e evitar irregularidade das operações de 

esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais 

anomalias deverão ser eliminadas imediatamente. 

 

2.6.5. A água retirada deverá ser encaminhada para o local adequado, a fim de evitar o 

alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho, sempre que possível deverá ser 

encaminhada para as galerias coletoras de águas pluviais mais próximas. 
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2.6.6. Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os 

tubos já assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cuja extremidade 

estiverem fechadas serão convenientemente lastreados, de maneira que não flutuem 

quando inundadas as valas. 

 

2.6.7. O esgotamento da vala será feito por bombas ou por sistemas de drenagem, a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

2.6.8. A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia 

ou combustível, manutenção, operação e guarda dos equipamentos, será de 

responsabilidade da Contratada. 

 

2.6.9. Quando previsto em projeto o SEMASA poderá solicitar a mobilização de 

sistemas de rebaixamento do lençol freático, onde o mesmo estará previsto em contrato, 

e todo o custo correrá por conta da Contratada. 

 

 

2.7. Cadastro 

 

GENERALIDADES 

a. Os serviços de cadastro deverão ser executados pela Contratada, através de 

elementos devidamente habilitados a cada tipo de serviço, nas condições estabelecidas 

por estas especificações. 

b. Consistirão nos trabalhos de campo, desenhos de detalhes e plantas cadastrais, 

elaborados conforme norma e especificações do SEMASA. 

c. A FISCALIZAÇÃO só autorizará o fechamento da medição dos serviços 

executados no período, se os serviços de cadastramento estiverem sendo executados a 

contento e mediante o recebimento de cópias dos desenhos (croquis), relativo aos 

serviços medidos. 

d. O SEMASA só liberará o pagamento dos serviços medidos , após o recebimento 

dos respectivos desenhos de detalhes dos cadastros, conforme item 2.8.2, Forma de 

Apresentação destas especificações. 

 

 

2.8. Ligações Domiciliares de Esgoto 

 

a- Caberá a firma CONTRATADA ou executante, a responsabilidade pela execução de 

todas as ligações domiciliares, devendo em qualquer dúvida levar o problema ao 

conhecimento do engenheiro fiscal do SEMASA, que orientará sobre o procedimento a 

ser adotado, registrando sua determinação em caderneta de ocorrências. 

b- Será de inteira responsabilidade da firma CONTRATADA ou executante, qualquer 

ligação que não apresentar possibilidade de aproveitamento, devendo neste caso, após 

comunicação escrita da FISCALIZAÇÃO à firma responsável, providenciar toda e 

qualquer mudança, a fim de tornar a ligação aproveitável, quer seja rebaixando-a ou 

mesmo providenciando nova execução. 
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c- As providências ditas na letra “b” serão tomadas a qualquer tempo mesmo após o 

recebimento definitivo da obra e deverão ser atendidas no prazo máximo de dez dias 

corridos após recebimento da comunicação. 

d- Caso a ligação não seja localizada pelo interessado, o SEMASA providenciará nova 

ligação domiciliar, debitando em nome da firma CONTRATADA os custos de sua 

execução, como também providenciará qualquer reparo ou acerto necessário, se não 

atendida a solicitação da FISCALIZAÇÃO dentro do prazo dito na letra “c”, debitando-se 

os custos à firma responsável. 

e- Antes do reaterro e apiloamento das valas das ligações domiciliares, a firma 

CONTRATADA ou executante deverá aguardar seu cadastramento pelo fiscal de redes 

do SEMASA. 

f- A firma CONTRATADA ou executante somente executará ligações domiciliares às 

redes de esgoto, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA, sendo 

responsável tecnicamente não apenas no aspecto construtivo, mas também quanto a real 

finalidade da ligação. 

g- As ligações às redes de esgoto serão executadas até os alinhamentos prediais e 

suas extremidades tapadas com cap de pvc. 

h- De modo geral, todas as ligações às redes de esgoto, serão executadas com tubos 

de PVC de 4” e os assentamentos deverão seguir as mesmas especificações e 

recomendações ditas para “Transporte e assentamento tubos e peças PVC”. 

i- Ligações às redes de esgoto, com diâmetros superiores a 4”, somente serão 

executadas com prévio conhecimento e autorização da FISCALIZAÇÃO do SEMASA. 

j- Todas as ligações domiciliares de 100mm serão acopladas às redes de esgoto por 

meio de conexões em PVC (selim), sendo um deles integrante do corpo de tubo da rede 

coletora, portanto de diâmetros D x 4”, sendo “D” o diâmetro das redes coletoras e outro 

de diâmetro 4” colado e rejuntado sobre o primeiro com uma pequena inclinação, 

suficiente ao caimento ou declividade que se pretende dar a ligação. 

k- Somente serão executadas ligações às redes de esgoto, se autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO do SEMASA. 

l- Sempre que as condições permitirem serão executadas colunas (duques ou ternos) 

devendo os tubos ser rejuntadas fora da vala e o conjunto descido cuidadosamente na 

vala, para rejuntamento à conexão do coletor. 

m- Não será deixado ligação defronte a terrenos baldios, a não ser que o proprietário do 

lote peça e indique o local onde deseja a ligação. 

n- Para os lotes situados em rua com acentuado declive, as ligações à rede de esgoto, 

serão necessariamente deixadas em sua parte mais baixa. 

o- Serão executadas ligações domiciliares para lotes desfavoráveis em relação ao 

“greide” das ruas, porém que apresentam condições para escoamento das águas 

servidas por gravidade até a altura da rede coletora assentada, devendo a firma 

CONTRATADA ou executante tomar o máximo cuidado verificando e nivelando o 

desnível, a fim de certificar-se do atendimento do lote. 

p- As ligações domiciliares serão sempre executadas perpendicularmente às redes 

coletoras de esgoto e as aberturas de valas obedecerão as larguras indicadas na tabela 

IV. 

q- As ligações domiciliares serão pagas por unidade estando incluso: carga, transporte 

e descarga de materiais, escavação em qualquer terreno exceto rocha, assentamento, 
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reaterro compactado e remoção do excesso de terra a qualquer distância, descarga e 

espalhamento em bota-fora.  

r- Deverão ser tomados os devidos cuidados e precauções, a fim de evitar quedas de 

guias e sarjetas quando da execução das ligações domiciliares sob as mesmas, 

devendo-se deixar “damas” com comprimentos compatíveis a sua segurança e 

estabilidade, cabendo à CONTRATADA ou executante a obrigação de repor toda guia e 

sarjeta danificada e/ou deslocada, sem qualquer ônus a Autarquia. 

s- Nas aberturas de valas para execuções de ligações domiciliares, deverão ser 

levados em consideração, pela firma CONTRATADA ou executante, todas as 

especificações e cuidados relativos a segurança dos operários, ao trânsito de veículos e 

pedestres e de acordo com o que foi dito anteriormente sobre abertura de valas e 

escoramentos para o assentamento de rede coletora de esgotos sanitários. 

t- O SEMASA reserva-se o direito de solicitar à firma CONTRATADA ou executante, a 

devolução de qualquer quantia paga pela execução de ligações domiciliares e que, 

futuramente venha revelar impossibilidade de aproveitamento. 

u- O reenchimento e apiloamento das valas abertas para execução de ligações 

domiciliares deverão obedecer as mesmas especificações e cuidados referidos às redes 

coletoras de esgotos, bem como as reposições de pavimentação (asfalto, 

paralelepípedos ou passeio). 

v- Sempre que houver necessidade de alguma ligação à rede de esgotos entrar em 

funcionamento logo após sua execução, o caso deverá ser levado ao conhecimento do 

engenheiro fiscal do SEMASA que o analisará e concederá autorização após as 

providências cabíveis. 

w- As passagens de ligações domiciliares, por “fossas negras” existentes nos passeios, 

deverão ser feitas assentando-se os tubos sobre tábuas colocadas adequadamente no 

fundo da vala para permitirem a travessia. 

 

2.8.1.   Serviços de Campo 

a. A amarração dos elementos de rede deverá ser executada logo após o 

assentamento da mesma, ou seja, antes do fechamento da vala. Não será permitida a 

continuidade dos trabalhos sem que sejam efetuadas as devidas amarrações. 

b. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a reabertura da vala caso não tenha sido 

executados os serviços de cadastro, ou mesmo em caso de dúvidas quanto à veracidade 

dos dados anotados. 

 

2.8.2. Forma de apresentação dos cadastros 

Os relatórios deverão ser apresentados em meio digital no padrão MS OFFICE (MS-Word 

para textos, MS-Excel para planilhas e gráficos, etc) e Microstation para desenhos 

digitalizados sobre mapas urbanos básicos fornecidos pelo SEMASA, impondo-se a 

necessidade de manutenção do sistema de coordenadas (UTM), vinculado ao Sistema 

Geodésico Brasileiro SIRGAS2000 e no formato nativo (DGN) nos produtos 

apresentados. 

 

2.8.3. Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos e pagos por metro linear de rede assentada, caso seja 

descrito no edital. 
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2.9. Ancoragens da tubulação 

 

2.9.1. As ancoragens serão realizadas nos seguintes pontos: conexões, terminais, bem 

como nos aparelhos e trechos da linha sujeitos a deslizamentos. 

 

2.9.2. A CONTRATADA deverá executar as ancoragens de acordo com os 

dimensionamentos e especificações fornecidos pelo SEMASA, podendo ser executadas 

em concreto ou madeira, conforme DA-457, DA-460, DA-461, DA-462 e DA-2758. 

 

2.9.3. O concreto deverá ter consumo de 200 kg de cimento por metro cúbico, sendo 

que na composição de preço unitário, por metro cúbico. 

 

2.9.4. Para diâmetros de 50, 75, 100 e 125 mm, para rede de água, deverá ser 

empregada uma ancoragem de peroba com dimensões de 0,06 x 0,12 x 1,00 m conforme 

DA-457. 

 

2.9.5. Para trechos de redes de água em curva (corda bamba) e também trechos retos, 

sujeitos a deslizamentos, do diâmetro 50, 75 e 100 mm, utilizar-se-á estacas de pinho 

para ancoragens, nas dimensões 0,025 x0,05 m, conforme DA-457. 

 

2.9.6. Para construção de linhas suspensas (sobre pilares), o SEMASA fornecerá os 

projetos executivos e especificações, para cada obra em particular. 

 

2.9.7. As ancoragens nas travessias dos cruzamentos com via férrea, rodovias ou 

cursos de água (canais de drenagem) serão executadas obedecendo às normas 

específicas das entidades permissionárias e demais órgãos eventualmente envolvidos. 

 

 

2.10. Reaterro e compactação de valas 

 

2.10.1. O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

da superfície originais. Deverá ser executado de modo a oferecer condições de 

segurança às estruturas e tubulações, e bom acabamento da superfície. 

 

2.10.2. O reaterro deverá também ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos 

escoramentos. 

 

2.10.3. Só será iniciada a operação reposição de terra após o levantamento cadastral da 

rede de água assentada. 

 

2.10.4. Após a junção dos tubos, a vala será preenchida com terra ou areia, isenta de 

pedras ou corpos estranhos, até a altura do eixo do tubo; esse material será compactado 

cuidadosamente, evitando-se danos ás juntas e ao tubo. 

 

2.10.5. Para tubulações assentadas no passeio, o espaço compreendido  entre a base de 

assentamento e a cota definida pela geratriz superior, acrescida de 20 cm, deverá 

preenchido com aterro isento de pedras e corpos estranhos, adensados com soquetes 
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manuais, em camadas não superiores a 20 cm. O restante do aterro deverá ser 

executado de maneira que resulte densidade igual a do solo que se apresenta nas 

paredes das valas, utilizando-se, de preferência o mesmo tipo de solo isento de corpos 

estranhos. 

 

2.10.6. Para tubulação sob o leito carroçável, o espaço entre a base de assentamento e a 

cota definida pela geratriz externa superior, acrescida de 20 cm, deverá ser preenchido 

com aterro isenta de pedras e corpos estranhos, adensado com soquete manuais, em 

camadas não superiores a 20 cm e, para o restante do aterro, deverá ser compactação 

mecânica a 95% do proctor normal. A compactação mecânica, a 95% do proctor normal 

(Método Brasileiro MB – 33), deverá ser executada com equipamentos apropriados, 

devendo sua execução ser autorizada pela FISCALIZAÇÃO, que solicitará, à Contratada, 

ensaios de laboratórios para determinação do grau de compactação e desvio de 

umidade. 

 

2.10.7. No caso de terrenos arenosos, a CONTRATADA poderá se utilizar de processo 

de apiloamento hidráulico, fazendo a reposição em camadas de 0,50 m (cinquenta 

centímetros), executando-se, irrigando e vibrando. A CONTRATADA deverá providenciar 

e transportar a água necessária. 

 

2.10.8. A terra reposta será compactada manual ou mecanicamente, de maneira que 

resulte num aterro com densidade igual ao do solo adjacente, podendo a firma 

CONTRATADA optar por um apiloamento hidráulico. 

 

2.10.9. A terra utilizada para reaterro deverá ser recolhida, verificando-se que não 

contenha pedras ou outros materiais estranhos que possam afetar os tubos quando sobre 

eles for lançada. Se houver necessidade, a FISCALIZAÇÃO exigirá o peneiramento que, 

neste caso não será serviço medido. 

 

2.10.10. Quando o material retirado da vala for inconveniente ao reaterro, a 

CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo por material de boa 

qualidade, até um mínimo de 0,50 m (cinquenta centímetros) acima da geratriz superior 

externa dos tubos, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. Esses serviços 

serão medidos por metro cúbico, estando incluídos na composição de preços unitários as 

operações de escavação na jazida, carga e descarga no local do reaterro, sendo o 

transporte medido e pago separadamente. 

 

2.10.11. Qualquer serviço de reaterro que se faça necessário, devido a abatimento da 

vala, mesmo que causando por chuvas, deverá ser refeito por conta da Contratada. 

 

2.10.12. Se houver necessidade de reabertura de vala para substituição de tubos, peças, 

conexões, etc., devido a vazamentos, esse serviço será feito por conta da Contratada. 

 

2.10.13. Após o reaterro, as ruas ou passeios deverão ficar em perfeitas condições de 

tráfego, devendo ser retirado, imediatamente, todo o excesso de terra. Caso haja 

necessidade, a CONTRATADA fará a regularização do greide das ruas em terra com uso 

de motoniveladora. 
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2.10.14. O reenchimento de vala deverá ser feito com apiloamento em camadas nunca 

superiores a 0,50 metros. 

 

2.10.15. Caso haja abatimento ou erosão das valas, mesmo que em consequências de 

chuvas, a firma deverá providenciar novo reaterro, tantas vezes quantas forem 

necessárias. 

 

2.10.16. A distância entre o último ponto da vala com reaterro, concluído e o último tubo 

assentado será no máximo de 100 metros. 

 

2.10.17. A firma terá o prazo máximo de 48 horas para providenciar o reaterro após o 

assentamento de tubulação, devendo este prazo absorver a verificação dos serviços 

executados, por meio de teste de fumaça, para rede de esgoto. 

 

2.10.18. No reaterro pelo processo de irrigação, será de responsabilidade da Contratada, 

as providências e transporte de água necessária. 

 

2.10.19. A compactação mecânica das valas será pago conforme item “assentamento de 

tubulação”. 

- O volume correspondente ao reaterro com apiloamento manual (D + 0,20M); 

- O volume correspondente à espessura do pavimento existente. 

 

2.10.20. Os volumes de compactação excedentes, correspondentes aos excessos, de 

escavação serão medidos e pagos por metro cúbico, com os descontos normais citados 

no item anterior. 
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3. REDE DE ÁGUA 

 

3.1. Registro e Aparelhos  

3.1.1. Todo registro será protegido por caixa apropriada, que permita o acesso para as 

manobras necessárias. 

 

3.1.2. Os registros de parada, para diâmetros que variam de 50 a 250 milímetros a caixa 

de proteção a ser utilizada será aquela indicada no DA-509, ou seja: de alvenaria de 

bloco de 10 cm para o passeio e 15 cm para o terço. 

 

3.1.3. Como preparação do terreno, para execução da alvenaria dita no item 18.2, será 

executado um lastro de concreto magro, traço 1:4:8, conforme DA-509. 

 

3.1.4. Os registros para diâmetros superiores a 250 milímetros serão protegidos por 

caixas especialmente projetadas e dimensionadas pelo SEMASA, devendo a firma 

CONTRATADA construí-la, rigorosamente, de acordo com os padrões estabelecidos nos 

projetos. 

 

3.1.5. As tampas ou caixas de ferro fundido para registros devem ficar, após o 

assentamento ou colocação da caixa de proteção, na superfície do terreno ou 

pavimentação e em local facilmente identificável. Os cabeçotes dos registros deverão 

ficar no mínimo a 0,20 m (vinte centímetros) do pavimento acabado. 

 

3.1.6.   Os registros serão assentados nas esquinas, nos pontos de cruzamento das 

redes de água com os prolongamentos dos alinhamentos prediais, conforme ilustração no 

DA-501. 

 

3.1.7. As caixas de proteção para registros de parada serão medidas e pagas por 

unidades assentadas. 

 

3.1.8. Os hidrantes de coluna, de 075/100 mm, serão previstos em projeto ou indicados 

pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA, de acordo com as instruções contidas no DA-510 

(interligados às redes assentadas no terço) e DA-511 (interligados às redes assentadas 

nos passeios). 

 

3.1.9. Para execução da laje dos hidrantes utilizar-se-á concreto simples, traçado 1:3:6. 

 

3.1.10. Os hidrantes serão medidos por unidades instaladas, compreendendo o 

transporte e montagem do hidrante, sendo o concreto da laje incluso no preço unitário. O 

bloco para ancoragem da curva de 90º BB-JE 075/100 mm será medido e pago por metro 

cúbico, já computado no preço unitário por metro cúbico de concreto as formas 

necessárias. Os demais serviços serão medidos e pagos separadamente, de acordo com 

seus respectivos preços unitários. 

 

3.1.11. Será utilizada estaca de peroba, para a ancoragem da curva 90º PB-JE – 075/100 

mm. 
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3.2. Juntas 

 

3.2.1. Para juntas elásticas ou anéis de borracha, deverá ser providenciado: 

A – PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO 

 Limpeza cuidadosa da ponta e do interior da bolsa dos tubos, peças e conexões que 

serão interligados, retirando-se, de suas superfícies, todo corpo estranho, como areia, 

terra; 

 Colocação do anel de borracha na canaleta existente na bolsa do tubo, peça ou 

conexão, de maneira a que fique perfeitamente instalado; 

 Na junção de dois elementos, deverá ser observado um perfeito alinhamento entre 

eles, evitando-se, assim, o estrago do anel; 

 Passar lubrificante, do tipo recomendado pelo fabricante, na parte interna do anel de 

borracha e na parte externa da ponta do tubo, cobrindo extensão de 08 a 10 cm (oito a 

dez centímetros); 

 a ponta de um elemento deverá ser introduzida, suavemente, na bolsa de outro, de 

modo a evitar que o anel de borracha se desloque. Nesta operação deverá ser utilizada 

alavanca, tifor ou talha; 

 após introdução da ponta até o fundo da bolsa, fazer uma marca com giz, e recuar 01 

cm (um centímetro), folga necessária para dilatação e movimentação da junta. 

 Examinar em seguida, se o anel de borracha não foi deslocado de sua posição, ou se 

houve mordedura do anel, devendo nestes casos, substituí-lo; 

 Quando a FISCALIZAÇÃO julgar defeituosa a junta, ela será retirada, às expensas da 

Contratada; 

 No caso de tubos cortados, a nova ponta deverá ser chanfrada com uma lima e 

esmerilhada, para se evitar que a mesma venha a estragar o anel de borracha; 

 A CONTRATADA deverá repor em espécie e quantidade todo anel requisitado além 

do número de peças retiradas, devido a perdas ou estragos provenientes da má 

execução das juntas; 

 As juntas elásticas, por sua flexibilidade, permitem obter deflexões conforme a tabela 

V, abaixo, que em muitos casos podem eliminar algumas conexões; 

 

TABELA V - DEFLEXÕES PERMITIDAS PARA TUBOS DE FoFo 

 

DN 
COMPRIMENTO 

ÚTIL (METRO) 

DEFLEXÃO ANGULAR 

MÁXIMA, POR JUNTA 

(GRAUS). 

DEFLEXÃO LINEAR 

MÁXIMA, POR TUBO 

(CM). 

50 6 6 63 

75 6 6 63 

100 6 6 63 

150 6 6 63 

200 6 6 63 

250 6 6 63 

300 6 5 52 

400 6 4 42 

500 6 3 31 

600 6 3 31 
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B – PARA TUBOS DE PVC 

 Limpar, cuidadosamente, com estopa comum, a bolsa de um elemento e a ponta de 

outro, retirando-se todo o material estranho; 

 Introduzir o anel de borracha no sulco existente na bolsa, aplicar lubrificante no anel 

de borracha e na ponta dos elementos. Em hipótese alguma deverão ser usados óleos ou 

graxas, que podem atacar o anel de borracha; 

 Introduzir a ponta chanfrada do elemento até o fundo da bolsa. Fazer uma marca na 

ponta e depois recuar aproximadamente um centímetro, folga esta necessária à dilatação 

e movimento da junta; 

 No caso de ser necessário serrar um tubo, as pontas devem ser chanfradas com uma 

grosa, retirando-se as rebarbas com uma lixa fina, para possibilitar o perfeito encaixe nas 

bolsas; 

 Quando as juntas forem julgadas defeituosas, deverão ser refeitas às expensas da 

Contratada; 

 A CONTRATADA deverá repor, em espécie e quantidade, todo anel requisitado além 

do número de peças retiradas, devido a perdas ou estragos provenientes da má 

execução das juntas. 

 

C – PARA JUNTAS DE FLANGES 

 As faces das flanges devem ser conservadas paralelas, devendo haver perfeita 

coincidência nos furos das mesmas; 

 Entre as flanges será colocada uma arruela de borracha, com a espessura mínima de 

03 mm (três milímetros), dando perfeita estanqueidade à junta; 

 No aperto dos parafusos, deverá ser observado um aperto gradual, apertando um 

parafuso, em seguida, o que lhe fica diametralmente oposto; 

 O número de parafusos, porcas e arruelas, caso sejam fornecidos pelo SEMASA, 

será exatamente igual ao número de furos da flange a serem executados. 

 

 

3.3. Interligação, Lavagem, Desinfecção, Carga e Desativação da Rede de Água 

 

3.3.1. Caberá a firma CONTRATADA a execução das interligações das redes de água e 

a responsabilidade pela sua perfeita execução, devendo tais serviços serem realizados 

por pessoal especializado e possuidor de ferramental necessário e adequado a cada 

caso, correndo por conta da firma CONTRATADA todo ônus ou prejuízo causado ao 

SEMASA, advindo de eventuais interligações mal executadas e, principalmente, se 

utilizado pessoal não habilitado. 

 

3.3.2. As interligações poderão ocorrer entre linhas de tubos que estão sendo 

assentados (rede nova) ou entre linhas de tubos que estão sendo assentada e linhas de 

tubos existentes (rede antiga). 

 

3.3.3. No primeiro caso, a firma CONTRATADA deverá interligar as linhas de tubos 

novas, conforme indicações do projeto, utilizando para as interconexões as peças 
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previstas, que deverão ser assentadas, rigorosamente nos locais previstos, salvo 

mudança do projeto autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.3.4. As interligações entre as linhas de tubos novas e as antigas, serão programadas e 

autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, que marcará data e hora para sua execução, tomando 

todas as providências cabíveis e necessárias, como manobras em registros de rede 

antiga, a fim de interromper o funcionamento (carga) do trecho da rede de água, 

necessário à execução dos serviços. A rede nova deverá parar o mais próximo possível 

da rede antiga, a fim de facilitar a interligação a ser feita. 

 

3.3.5. Na eventualidade do SEMASA não possuir cadastro das redes e registros antigos 

e, para que os serviços de interligações se tornem possíveis, autorizará a CONTRATADA 

a proceder sondagens, nos locais necessários, sendo pagas conforme especificado. 

 

3.3.6. Para qualquer interligação de rede de água, a firma CONTRATADA deverá dispor 

de todo material, equipamento, apetrecho e mão-de-obra qualificada à execução de tal 

serviço. 

 

3.3.7. Toda interligação entre linhas de tubos novas com antigas será iniciada pela 

manhã, salvo situações excepcionais e, após a operação de fechamento dos registros 

necessários pela FISCALIZAÇÃO do SEMASA. Deverá ser ininterrupta até o seu término, 

mesmo em casos complexos, devendo a firma CONTRATADA prolongar sua jornada de 

trabalho, se necessário, até mesmo à noite. 

 

3.3.8. Sempre que concluída uma interligação entre linhas de tubos novas e antigas, a 

FISCALIZAÇÃO do SEMASA providenciará a abertura dos registros que foram fechados, 

colocando-se a linha de tubos recém assentadas em carga, verificando-se a perfeita 

execução das juntas entre tubos e peças utilizados na interligação. Se constatado 

qualquer vazamento, a firma CONTRATADA se obrigará repará-lo imediatamente, 

correndo por conta da mesma toda peça adicional que for necessária ao reparo, tais 

como luvas de correr, juntas gibault, etc. 

 

3.3.9. Todas as interligações entre linhas de tubos novos, estão incluídas no preço de 

transporte e assentamento de tubulação e toda interligação, entre linhas de tubos novo e 

antigo serão pagos por unidade, obviamente, além da metragem de tubos e peças 

assentadas. 

 

3.3.10. Toda interligação será testada para se constatar seu perfeito funcionamento, 

sendo imediatamente aterrada e compactada, logo após o cadastramento da mesma. 

 

3.3.11. Logo após a colocação em carga, de rede de água assentada, no todo ou em 

parte, a mesma será lavada, bastando para isso, serem abertos todos os registros de 

descarga assentados e/ou hidrantes por etapas isto é, de acordo com a programação de 

lavagem dada pala FISCALIZAÇÃO. Os registros de descarga e hidrantes serão abertos, 

um a um, garantindo-se perfeita limpeza de todos os trechos da rede de água assentada 

e, cujo tempo de lavagem, dependerá das condições de limpeza que se encontrarem os 

diversos trechos. 
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3.3.12. A lavagem dita no item 3.3.11 refere-se a eliminar, de dentro da canalização, 

possíveis pequenas quantidades de terra ou pedrisco que, mesmo após assentamento da 

tubulação, dentro das regras determinadas, possam adentrar a tubulação. 

 

3.3.13. Após lavagem e limpeza adequada da rede de água assentada, a 

FISCALIZAÇÃO do SEMASA providenciará os fechamentos dos registros que ligam a 

rede de abastecimento nova à antiga. 

 

3.3.14. A desinfecção da rede de água recém assentada, será executada pela firma 

Contratada, de uma única vez ou em partes, dependendo das possibilidades de 

isolamento dos diversos trechos, conforme estudo da FISCALIZAÇÃO, devendo-se tomar 

precaução a fim de não permitir que as águas excessivamente cloradas para desinfecção 

de redes novas se misturem com as águas das canalizações antigas e em uso de 

distribuição. 

 

3.3.15. A desinfecção a ser executada, será através de cloração manual, colocando-se 

quantidades de cloreto de cal no interior da tubulação, de modo a obter uma 

concentração de 50 mg/L de cloro ativo, de acordo com a TABELA VI, a seguir: 

 

TABELA VI - DOSAGEM DE CLORETO DE CALCIO PARA DESINFECÇÃO 

 

DIÂMETRO DOS TUBOS 
GRAMAS DE CLORETO DE CALCIO (25% DE CLORO 

ÚTIL) A SER APLICADO POR METRO CÚBICO 

50 1,5 

75 1,5 

100 1,5 

150 3,7 

200 6,0 

250 10,0 

300 15,0 

400 27,0 

450 38,0 

500 45,0 

600 62,0 

700 100,0 

 

3.3.16. A cloração manual deverá obedecer s seguinte sequência: 

a. Abrir lentamente o registro que liga a rede de abastecimento antiga ao trecho a 

desinfectar, permitindo que a água vá dissolvendo aos poucos o produto químico posto 

na tubulação. 

b. Durante a operação, os registros dos hidrantes ou descarga deverão estar 

parcialmente abertos. 

c. Quando a água, impregnada de cloro, encher totalmente a tubulação, fecham-se 

os registros de entrada e saída e mantém-se essa solução clorada por um prazo mínimo 

de 12 horas. 



 

48 
 

 

3.3.17. Após a desinfecção, conforme recomendado no item anterior, deverá a rede de 

água ser lavada novamente, retirando-se dela todo excesso de cloro, sendo posta em 

carga a seguir. 

 

3.3.18. Toda rede de água, após a colocação em carga, deverá revelar estanqueidade, 

correndo por conta da Contratada, até o recebimento definitivo da obra, toda despesa 

proveniente de reparos, ocasionados por vazamento na linha. 

 

3.3.19. Na operação de desinfecção, a solução de cloro necessária será fornecida e 

injetada na rede pela empresa executante. 

 

3.3.20. As operações de lavagem e desinfecção não serão serviços medidos e, 

consequentemente não pagos, vez que estas operações já foram computadas no preço 

de transporte e assentamento de tubulação. 

 

3.3.21. Sempre que necessário, caso específico de remanejamentos, a desativação 

permanentes das redes existentes será executada pela Contratada, conforme indicações 

de projeto. Compreenderá serviços: 

a. levantamento de pavimentação; 

b. abertura de vala nos pontos de corte da rede existente; 

c. escoamento, se necessário; 

d. cortes e capeamentos da tubulação a ser desativada; 

e. execução de ancoragens; 

f. esgotamento da vala; 

g. reaterro da vala; 

h. compactação; 

i. reposição de pavimento; 

j. limpeza geral. 

 

3.3.22.  Com exceção do CAP, todos os demais materiais serão fornecidos pela 

Contratada. 

 

3.3.23. Os serviços de desativação da rede serão medidos e pagos por unidade 

desativada, incluindo todos os serviços necessários à sua execução. 

 

 

3.4. Danos causados a serviços subterrâneos existentes nos locais da obra e/ou 

à propriedade de terceiros 

 

3.4.1. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer danificação a serviços 

subterrâneos existentes nos locais da obra. 

 

3.4.2. Caso sejam danificados cabos telefônicos, elétricos ou outros serviços 

pertencentes a concessionárias, o fato deverá ser comunicado, imediatamente, à 

respectiva concessionária, para os reparos necessários, respondendo a CONTRATADA 

pelos gastos e custos dos reparos apropriados pela companhia prejudicada. 
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3.4.3. Para os casos de danificações causadas em redes e/ou ligações de água e/ou 

esgoto, a firma CONTRATADA deverá providenciar, imediatamente após o ocorrido os 

reparos necessários sob a supervisão e orientação do fiscal do SEMASA presente à 

obra, devendo assim manter na obra, pessoal habilitado e materiais necessários a 

eventuais reparos. Na eventualidade de fornecimento de materiais pelo SEMASA, os 

mesmos serão cobrados e/ou devolvidos posteriormente. 

 

3.4.4. A CONTRATADA poderá solicitar, ao engenheiro fiscal do SEMASA, cadastros 

das redes de água ou esgoto existentes nos locais da obra, devendo entretanto, 

providenciar sondagens para certificar-se do real posicionamento das redes existentes, 

fato aliás importante quando da locação das valas. 

 

3.4.5. Na eventualidade de abertura de valas, que possam descobrir redes de água ou 

esgoto, total ou parcialmente, a CONTRATADA deverá tomar o máximo cuidado e 

devidas precauções a fim de não danificá-las, protegendo-os com escoramentos e 

amarrações adequadas. 

 

3.4.6. A CONTRATADA somente utilizará retroescavadeira para abertura de valas, 

quando no local, ou próximo a ele, não existirem outros serviços subterrâneos já 

assentados, caso contrário, a escavação, para a abertura de valas será obrigatoriamente 

manual, e os operários serão devidamente orientados e precavidos por algumas 

sondagens, em número julgados suficientes, a fim de evitar danificações aos serviços 

subterrâneos. 

 

3.4.7. No caso da CONTRATADA não possuir pessoal habilitado e/ou materiais 

necessários aos eventuais reparos das danificações em redes de água e/ou esgoto, a 

FISCALIZAÇÃO do SEMASA providenciará o conserto, solicitando-se ao Departamento 

de Operação e Manutenção do SEMASA. 

 

3.4.8. Todos os consertos efetuados pelo SEMASA, incluindo as perdas de água, 

durante o tempo que a CONTRATADA estiver trabalhando no local, serão devidamente 

anotados pelo fiscal da rede, em impresso próprio a esse tipo de ocorrência que, além de 

caracterizar o local e motivo do reparo, inclusive responsabilidade, deverá ser assinada 

pelo próprio fiscal de rede e pelo engenheiro ou encarregado da CONTRATADA presente 

ao fato. 

 

3.4.9. As anotações de reparos efetuados pelo SEMASA, conforme dito no item anterior 

destas especificações, serviram de comprovante para dirimir dúvidas sobre contas de 

serviços prestados pelo SEMASA e emitidas contra a firma causadora do reparo, mesmo 

que não contenham a assinatura do engenheiro ou encarregado da mesma, seja qual for 

o motivo. 

 

3.4.10. O impresso para comunicado de quebras de redes e ligações de água ou 

esgotos serão preenchidos em três vias, sendo uma das vias destinadas à Contratada, 

que será entregue à mesma pelo engenheiro fiscal do SEMASA. 
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3.4.11. Em hipótese alguma a FISCALIZAÇÃO da obra, interferirá nos valores das 

contas dos serviços prestados e calculados pela área que executou reparos. 

 

3.4.12. O SEMASA reserva-se no direito de emitir contas de serviços à Contratada, 

independentemente dos comunicados de quebras de redes e ligações citadas nos itens 

anteriores. 

 

3.4.13. Os valores devidos ao SEMASA, pela CONTRATADA poderão, se necessário, 

ser descontados diretamente dos valores das medições a serem pagas. 

 

3.4.14. A CONTRATADA responderá por toda e qualquer danificação e seus prejuízos, 

causados a terceiros, devendo tomar o máximo cuidado a fim de não danificar 

construções, ou alterar as condições dos terrenos localizados nos locais da obra, 

devendo, em casos de ocorrências neste recinto, tomar as medidas necessárias ao 

reparo das danificações e/ou ressarcimento dos prejuízos. 

 

TABELA VII - TABELA DE VAZÕES PARA CÁLCULO DE PERDA DE ÁGUA 

 

DIÂMETRO 

(mm) 

VELOCIDADE 

ADMITIDA (m/s) 

ÁREA DO TUBO 

(m2) 

VAZÃO 

(m3/s) 

50 2,5 0,00196 0,005 

75 2,5 0,0044 0,011 

100 2,5 0,0079 0,020 

125 2,5 0,0123 0,031 

150 2,5 0,0177 0,044 

200 2,5 0,0314 0,079 

250 2,5 0,0491 0,123 

300 2,5 0,0707 0,177 

350 2,5 0,0962 0,242 

400 2,5 0,1257 0,314 

450 2,5 0,1590 0,398 

500 2,5 0,1963 0,491 

600 2,5 0,2827 0,707 

 

 

3.5. Limpeza de Ruas 

 

3.5.1. Após o reaterro das valas, as ruas ou passeios deverão ficar em perfeitas 

condições para o tráfego de veículos e pedestres, apresentar bom aspecto de limpeza 

sendo retirado todo excesso de terra, restos de materiais como: tijolos, areia, cimento, 

tubos e peças não utilizados. 

 

3.5.2. Todo material fornecido pelo SEMASA e não utilizado, deverá ser imediatamente 

devolvido aos seus almoxarifados, mediante guias de devolução fornecidas pela 

FISCALIZAÇÃO e, especialmente para esse fim.  
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3.5.3. Para o caso de redes assentadas no leito carroçável de ruas não pavimentadas, 

serão feitas regularizações , espalhando-se toda a terra excedente ao longo dos leitos 

das mesmas. 

 

3.5.4. Para o caso de redes assentadas em ruas calçadas, além das providências e 

retiradas ditas nos itens anteriores, deverá ser providenciada também, a retirada do 

excedente fino, através de raspagem com enxadões, varredura e até mesmo lavagem, 

caso necessário. Para que se obtenha o mais perfeito aspecto de limpeza e bem estar 

dos moradores do local. 

 

 

3.6. Capeamento de rede 

 

Nos casos em que for previsto capeamento de rede em locais fora das valas de trabalho, 

esse capeamento será executado e pago por unidade. 

 

 

3.7. Critérios de medições e pagamentos dos serviços executados 

 

3.7.1. As medições dos serviços executados serão feitas pelo engenheiro fiscal do 

SEMASA e seu auxiliar técnico e apresentadas em impressos próprios, em que deverão 

também ser rubricados e assinados por responsável pela firma Contratada, devidamente 

credenciado pela mesma, por escrito. 

 

3.7.2. Somente serão medidos os serviços totalmente concluídos, e executados 

corretamente. 

 

3.7.3. Qualquer serviço extra-contratual somente será medido e encaminhado para 

pagamento se devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO e, mediante aprovação de 

preços unitários, anterior à sua execução, pelo setor técnico competente do SEMASA. 

 

3.7.4. Regulamentação Específica 

 

3.7.4.1. Canteiro de obras 

Compreende todas as instalações necessárias como escritórios, sanitários, 

almoxarifados, água, luz, etc., e todo ônus decorrente direta indiretamente. 

Medição: será pago por preço global, sendo 80% quando da conclusão do canteiro e 20% 

restantes na última medição, após a completa limpeza da área. 

a. O local escolhido para construção do canteiro de serviços deverá ser aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. Apesar da aprovação, não caberá ao SEMASA, em hipótese alguma, os 

ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos da área escolhida. 

b. O terreno onde será construído o canteiro de serviços, deverá ser localizado próximo 

à obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas. 

c. Serão construídos pela CONTRATADA as instalações adiante discriminadas, 

inclusive com fornecimento de acessórios, a saber: 

1. escritório para a FISCALIZAÇÃO, com área mínima de 12,00 m2 e instalações 

sanitárias privativas; 
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2. locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

3. almoxarifado(s) para guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e 

ferramentas; 

4. instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

5. pequena enfermaria; 

6. instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição 

de água; 

7. instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da 

energia elétrica (luz e força); 

8. outras construções ou instalações necessárias, a critério da Contratada, tais 

como: alojamentos, etc. 

d. A CONTRATADA apresentará à FISCALIZAÇÃO, para aprovação prévia, “croquis” 

do canteiro , representando: 

1. localização do terreno; 

2. desenhos abrangendo os elementos contidos no item “c”; 

3. especificações dos materiais a serem empregados. 

e. Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da CONTRATADA a limpeza 

das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO e a reposição 

do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene 

ambiental e pessoal, etc.). 

f. A pequena enfermaria deverá conter o material médico para socorros urgentes. 

g. No canteiro de obra, além da placa padrão SEMASA, a ser fornecida pela 

Contratada, só poderão ser colocadas placas ou tabuletas de subcontratadas ou firma 

fornecedora, após prévio consentimento da FISCALIZAÇÃO. 

h. Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, luz e 

força e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da Contratada. 

i. Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de 

água ou energia elétrica por parte da Contratada, pois esta deverá estar adequada e 

suficientemente aparelhada para o seu fornecimento. 

j. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção 

e boa apresentação do canteiro de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive 

especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e 

conservação dos pátios internos. 

k. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade e os ônus decorrentes da ocupação da 

área escolhida para canteiro de obras, quer trata-se de próprio municipal ou particular, 

inclusive autorização da PMSA para sua instalação. 

l. É também de responsabilidade exclusiva da Contratada:  

1. Abertura e conservação de acessos ao mesmo, cercas e portões. 

2. Serviços de equipamento, vigilância e manutenção. 

3. Posterior remoção e limpeza do terreno. 

 

3.7.4.2. Placas de obra padrão SEMASA 

Compreende o fornecimento, instalação e manutenção das placas seguindo as 

especificações, em chapa de aço galvanizado nº 18, com tratamento antioxidante, sem 

moldura, fixadas em estruturas de madeira, suficientemente para suportar a ação dos 

ventos. As tintas usadas para pintura deverão ser de cor fixa e de comprovada 

resistência ao tempo. 
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Medição: por unidade colocada. 

 

3.7.4.3. Tapumes 

Compreende a instalação, manutenção e posterior remoção do tapume ao longo da vala, 

de conformidade com o item 1.5 destas especificações. 

Serão medidos e pagos por metro linear de tapume instalado. 

 

3.7.4.4.  Rompimento de pavimentação 

Compreende o rompimento ou remoção da pavimentação existente, limpeza, disposição 

provisória ao longo das valas, carga, transporte a qualquer distância e descarga do 

material em bota-fora (material não aproveitável) ou em depósito, incluindo empilhamento 

e guarda (material reaproveitável). 

Medição: em metros quadrados calculados segundo a Tabela I, itens Guias e Sarjetas, 

pela extensão ou volume, conforme a unidade de medição definida para cada preço, 

medido no local. 

 

3.7.4.5. Transporte e assentamento de tubos, peças e aparelhos. 

Para rede de água, compreende a execução de todos os serviços previstos nestas 

especificações, ou seja: 

a. locação de vala; 

b. escavação até 1 m + D, exceto rocha; 

c. pesquisa e locação das interferências; 

d. transporte dos tubos, peças e aparelhos do depósito ao canteiro e/ou à beira da vala; 

e. limpeza dos tubos, descida à vala e assentamento; 

f. interconexões das juntas; 

g. sinalização e balizamento das áreas de trabalho; 

h. limpeza das sarjetas, bocas-de-lobo e ruas; 

i. remoção de obstáculos; 

j. esgotamento de vala; 

k. passarela de pedestres; 

l. lavagem de desinfecção da rede; 

m. reaterro compactado de vala; 

n. transporte carga e descarga do solo retirado e solo reposto (se necessário) até o 

bota-fora, até distância de 10 km (ida e volta – 10 km cada). 

 

3.7.4.6. No caso de ADUTORA será pago a parte os serviços de locação, recolocação e 

nivelamento de valas, tubulações, singularidades e demais serviços topográficos desde 

que autorizados pela FISCALIZAÇÃO compreendendo os serviços acima citados. 

Será medido e pago por metro linear. 

 

3.7.4.7. Excesso de escavação 

Compreendem as escavações que excederem a profundidade de 1 m + D, sendo “D” o 

diâmetro da tubulação assentada, conforme item estas especificações. 

Será medido e pago por metro cúbico. 

 

3.7.4.8. Escavação em rocha 
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Compreende as eventuais escavações em rocha, de conformidade com o item destas 

especificações. 

Será medida e paga por metro cúbico. 

 

3.7.4.9. Escoramento de vala 

Compreende a execução com fornecimento de todos os materiais necessários, de 

conformidade com o item destas especificações. 

Pode haver os seguintes tipos de escoramento: 

- pontaleteamento 

- descontínuo 

- contínuo 

- especial 

O escoramento, qualquer que seja o tipo, será medido e pago por metro quadrado de 

parede efetivamente escorada. 

 

3.7.4.10. Ancoragem 

Compreende a execução com fornecimento de todos os materiais necessários, de 

conformidade com os desenhos DA-457, DA-460, DA-461, DA-462 e DA-2758, e item 2.9 

destas especificações. 

As ancoragens de concreto serão medidas e pagas por unidade executada, estando 

incluídas no preço o concreto utilizado conforme tabela dos ANEXOS e as formas. 

As ancoragens de madeira serão medidas e pagas por unidade colocada. 

-peroba 

-concreto 

 

3.7.4.11. Cadastro 

Compreende todos os serviços de topografia e outros necessários ao cadastramento da 

rede, de conformidade com o item 2.7 destas especificações. 

 

3.7.4.12. Compactação de valas 

Compreende todos os serviços conforme especificado no item 2.10 destas 

especificações. 

 

3.7.4.13.  Substituição de solos 

Compreende as condições ditas no item 2.10.10 destas especificações. Será medida e 

paga por metro cúbico, da seguinte forma: 

- a largura será aquela estabelecida na Tabela III e IV; 

- a altura será aquela autorizada pela FISCALIZAÇÃO; 

- o comprimento será o da tubulação assentada no trecho autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

- inclui carga e descarga de material. 

 

3.7.4.14. Concreto 

Compreende o fornecimento, pela Contratada, de todos os materiais e execução dos 

serviços, de conformidade com o projeto e item 2.4 destas especificações. 

Será medido e pago por metro cúbico. 

- concreto magro traço 1:4:8 (cons. 150 kg. cim/m3). 
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- concreto estrutural inclusive forma e ferragem – fck = 15 PMA-I. 

 

3.7.4.15. Armadura 

Compreende o fornecimento de todos os materiais, pela Contratada, a execução dos 

seguintes serviços: corte, limpeza, dobramentos, soldas amarração com arame recozido 

e colocação incluindo pastilhas e espaçadores. 

 

3.7.4.16.  Formas 

Compreende o fornecimento de todos os materiais necessários pela Contratada, e a 

execução da mesma. 

 

3.7.4.17. Reposição de pavimento 

Compreende preparo e regularização da superfície, lançamento, colocação de juntas de 

dilatação, fornecimento do material posto obra, acabamento e todo o serviço necessário a 

se obter a pavimentação original. 

Medição: em metros quadrados, calculados segundo o item 1.7 das Especificações, guias 

e sarjetas pela extensão ou volume, conforme a unidade da medição, definida para cada 

preço, medido no local. 

 

3.7.4.18. Passadiço metálico ou de madeira 

Compreende o fornecimento das chapas de aço ou de madeira e a colocação, com o 

devido travamento. 

Será medido e pago por metro quadrado de passadiço colocado: 

- metálico 

- madeira 

 

3.7.4.19.   Caixas de proteção de registros 

Compreende o fornecimento pela Contratada, todos os materiais necessários para a 

execução, de acordo com o DA-509 e item 3.1 destas especificações. 

Serão medidas e pagas por unidade instalada. 

- caixa de passeio 

- caixa de terço 

 

3.7.4.20. As caixas de proteção de ventosas, descargas e interligações serão pagas por 

unidade instalada, conforme projeto, sendo que a CONTRATADA fornecerá todos os 

materiais necessários. 

 

3.7.4.21. Os abrigos de cavaletes (padrão e estaleiro) serão construídos pela 

CONTRATADA com total fornecimento de material necessário, conforme projeto em 

anexo. 

 

3.7.4.22. Instalação de hidrantes 

Compreende o transporte, montagem do hidrante e execução de laje de concreto. Os 

demais serviços serão medidos e pagos de acordo com seus respectivos preços 

unitários. 

Serão medidos e pagos por unidade instalada. 
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3.7.4.23. Interligações 

Compreende localização da rede existente, escavação adicional para descobrir a rede 

existente com dimensões adequadas para a execução dos serviços, corte da rede, 

assentamento da luva, assentamento das peças necessárias ao acoplamento da rede 

nova, aterro compactado sem controle de grau de compactação. 

Medição: por unidade de interligação. 

 

3.7.4.24. Desativação de rede antiga 

Compreende o fornecimento, pela Contratada, de todos os materiais, exceto o CAP, 

incluindo no preço unitário os seguintes serviços: 

a. abertura de vala em qualquer terreno, exceto rocha, nos pontos de corte da rede 

existente (até 1 m + D). Para profundidades maiores, o volume excedente de 1 m + D 

será pago como excesso de escavação; 

b. corte e capeamento da tubulação 

c. ancoragem; 

d. esgotamento de vala; 

e. reaterro com apiloamento; 

f. compactação; 

g. limpeza geral. 

Serão medidas e pagas por unidade executada. 

 

3.7.4.25.  Regularização de ruas com motoniveladoras 

Compreende o fornecimento do equipamento e mão-de-obra necessários para a 

execução dos serviços. 

Será medida e paga por metro quadrado de área regularizada. 

 

3.7.4.26. Execução de sondagens 

compreende os serviços para a locação de redes existentes, sempre que solicitadas pela 

FISCALIZAÇÃO e de conformidade com o item 3.3.5 dessas especificações. 

Serão medidas e pagas por unidade para a realização de todos os serviços necessários, 

inclusive a quebra e reposição de pavimento. 

 

3.7.4.27.  Alvenaria de elevação ½ tijolo comum 

Compreende o fornecimento de todo material necessário e a execução de pequenos 

trechos de alvenaria ½ tijolo, onde se fizer necessário, como reparos em muretas, abrigos 

de cavaletes, etc. 

Será medido e pago por metro quadrado. 

 

3.7.4.28.  Chapisco com argamassa de cimento 

Compreende a execução de chapisco, conforme descrito no item anterior, sendo pago 

pela área chapiscada. 

 

3.7.4.29.  Emboço  e/ou emboço e reboco, c/ argamassa a base de cal hidratada 

Compreende a execução de emboço e/ou emboço ou reboco, sendo medido e pago pela 

área trabalhada. 

 

3.7.4.30. Capeamento de rede 
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Compreende levantamento de pavimentação, escavação, sinalização, troca de solo (se 

necessário), esgotamento da vala, colocação do cap, reposição da pavimentação e 

limpeza do local, sendo pago por unidade. 

 

NOTA: O contrato que possuir um Anexo exclusivo de “Regulamentação de Preços e 

Critérios de Medição” irá prevalecer sobre os critérios aqui apresentados. 
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4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA 

 

4.1. Definições 

 

4.1.1. Ligação predial é o conjunto de tubos, peças, conexões e medidor de volume de 

consumo que interliga rede pública à instalação predial do usuário. 

A execução de ligações prediais de água, além do descrito nesta especificação, deverá 

obedecer as normas pertinentes que estiverem em vigor no SEMASA. 

 

4.2. Conceitos 

 

4.2.1. Cavalete 

É a parte do ramal predial de água localizada na propriedade particular, projetada de 

forma a permitir a instalação do hidrômetro e, quando for o caso, de filtros. 

 

4.2.2. Cavalete Múltiplo 

É o cavalete projetado de forma a permitir a instalação de hidrômetros superpostos, até o 

limite de quatro, para individualizar o abastecimento de prédios ou de moradias, a partir 

de uma ligação de água que alimenta o sistema. 

 

4.2.3. Ligação predial de água 

É a parte do ramal predial de água compreendida entre a rede pública de distribuição 

correspondente e o cavalete. 

 

4.2.4. Ramal predial de água 

Conjunto de tubulações e peças situadas entre a rede pública de distribuição de água e o 

cavalete, inclusive. 

 

4.2.5. Tomada de água 

Conexões e peças especiais instaladas em rede pública de distribuição, de forma a 

permitir a passagem de água desta para o abastecimento dos prédios. 

 

 

4.3. Ligações Domiciliares de Água 

 

4.3.1. Este serviço consiste na substituição ou execução de interligação do cavalete à 

rede pública e, quando necessário, instalação ou substituição. 

 

 

4.4. Procedimentos Básicos 

O SEMASA, inicialmente, fornecerá à CONTRATADA o seguinte material: 

4.4.1. Planta cadastral do Setor de Abastecimento de Água, contendo as redes onde 

serão feitas as ligações domiciliares, e/ou substituições; 

 

4.4.2. Modelos dos formulários a serem preenchidos pela Contratada, com as 

informações necessárias ao cadastramento das ligações, DA-1015. 
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A CONTRATADA de posse do material fornecido pelo SEMASA, deverá proceder da 

seguinte forma: 

 

4.4.3. Executar a ligação, após a autorização do SEMASA. 

 

4.4.4. Fornecer as informações com o preenchimento do formulário individualizado por 

ligação executada ou substituída. 

 

 

4.5. Execução das Ligações em Pead 

 

4.5.1. Todas as ligações de água até de DN 32 serão executadas com tubo de 

polietileno de alta densidade. 

 

4.5.2. O cavalete, a não ser por determinação em contrário da FISCALIZAÇÃO, será 

fornecido e instalado pela Contratada. 

 

4.5.3. A vedação das roscas será feita mediante a aplicação de fita veda-rosca, de tal 

forma que se obtenha a perfeita estanqueidade. O material vedante deverá ser aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4.5.4. Não será permitida a dobragem do tubo, que compõe o ramal, formando 

curvaturas com raio inferior a vinte e cinco vezes o número correspondente ao DN. O 

processo de dobragem, dentro da limitação descrita, deverá ser feita a temperatura 

ambiente. 

 

4.5.5. Não será permitido o estrangulamento no tubo de PEAD de ligação; caso haja 

necessidade, o mesmo deverá, posteriormente, ser substituído. 

 

4.5.6. A cobertura sobre a geratriz superior ao tubo da ligação é decorrente da 

profundidade da rede, uma vez que o plano que contém o eixo do ramal e o centro da 

derivação do ferrule ou do registro broca, é o horizontal. De qualquer forma, essa 

cobertura não deverá ser inferior a 0,50 m sob o leito carroçável, pavimentado e 0,70 m 

quando não houver pavimentação. 

 

4.5.7. Ao ser executada a ligação predial, constatando-se cobertura de aterro sobre a 

rede pública no leito carroçável, incompatível com o mínimo especificado para o tubo da 

ligação, viabilizar a cobertura preconizada para este, assinalando em relatório o local 

para a FISCALIZAÇÃO. 

 

4.5.8. O lançamento do tubo da ligação no interior da vala deverá ser feito de forma a 

não estica-lo evitando tração nos encaixes dos adaptadores e aproveitando sua 

plasticidade relativa. 

 

4.5.9. Antes de proceder ao reaterro e à instalação do hidrômetro, dar uma descarga 

pelo cavalete, visando remover corpos estranhos que se encontrem no interior da 

tubulação. 
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4.5.10. Testar a estanqueidade da ligação e da ligação e da tomada de água antes do 

reaterro. 

 

4.5.11. A cobertura do tubo deverá ser feita em camadas de 0,15 m apiloadas, 

selecionando a primeira junto ao tubo, de forma a que se componha de material fino, 

isento de pedras e outros materiais que possam agredir o tubo. A partir daí proceder ao 

aterro apiloado de forma a repetir, aproximadamente, a densidade original do solo, 

usando de preferência o material escavado, livre de pedras e outros corpos estranhos. 

 

4.5.12. Os ramais prediais de água deverão obedecer aos desenhos DA-455. 

 

4.5.13. A largura da vala transversal corresponde à ligação deverá ser tão reduzida 

quanto possível, visando restringir a ação de cargas acidentais à tubulação. De uma 

maneira geral não deverá exceder a 0,35 m no leito carroçável e 0,30 m no passeio. 

 

 

4.6. Ligação em Rede de Distribuição de PVC 

 

4.6.1. A conexão rede x ligação será feita mediante instalação de ‘Tê de serviço’, 

desenho DA-455. 

 

4.6.2. A instalação do Tê de serviço deverá ser de tal forma que permita a instalação 

do registro broca na normal à geratriz superior do tubo da rede. 

 

4.6.3. A furação da rede pública será feita pela broca do registro já incorporada ao Tê 

de serviço. 

 

4.6.4. Não será permitida a utilização de ferramenta que não seja aquela padronizada 

para acionamento da broca. 

 

4.6.5. O tubo da ligação predial será conectado diretamente na derivação lateral do Tê 

de serviço, que incorpora a parte do adaptador para tubo de PEAD. 

 

4.6.6. A conexão do tubo da ligação com o cavalete será mediante adaptador para 

tubo PEAD. 

 

Obs.: poderá ser utilizado em substituição ao registro broca o registro macho. 

 

 

4.7. Execução do Cavalete e sua Conexão à Tubulação do Ramal 

 

4.7.1. O cavalete será considerado em três partes: perna de entrada, parte horizontal e 

perna de saída. Sua execução far-se-á em obediência às medidas padronizadas e as 

especificações de localização do abrigo, respeitada a condição de perpendicularidade ao 

alinhamento do imóvel, por onde entra a ligação. As peças e as medidas padronizadas 

para as partes fixas (parte horizontal e perna de saída) são as constantes do desenhos 
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de abrigo e cavalete a serem fornecidos pelo SEMASA mediante solicitação, devendo 

obedecer as instruções de montagem. O comprimento da perna de entrada será o 

indispensável para absorver os desníveis eventualmente existentes entre a parte 

horizontal do cavalete e a profundidade padronizada para instalação do registro de fecho. 

 

4.7.2. As roscas serão executadas, de acordo com as Normas Brasileiras. 

 

4.7.3. Os acoplamentos dos tubos e conexões processar-se-ão mediante aplicação de 

material vedante nas juntas, a fim de se obter a perfeita estanqueidade. O material  

vedante deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

4.7.4.   Em hipótese alguma será admitida a dobragem ou estrangulamento da 

tubulação. A execução e a instalação do abrigo de proteção obedecerão às medidas e 

especificações para localização, indicadas nos desenhos de padronização. 

 

 

4.8. Cadastramento 

 

4.8.1. Quando da substituição ou execução da ligação a CONTRATADA deverá obter 

todos os dados para o cadastramento do imóvel, preenchendo o formulário DA-1015. 

 

4.8.2. Além do preenchimento do formulário a CONTRATADA elaborará o cartão de 

ligação de água anotando a profundidade da rede geratriz superior, distância da rede 

com relação do alinhamento do imóvel e tipo de material empregado. 

 

 

4.9. Disposições Gerais 

 

4.9.1. O cavalete terá obrigatoriamente, alinhamento e nivelamento conforme norma do 

fabricante e obedecendo ao desenho DA-455. 

 

4.9.2. Os cavaletes serão montados pela CONTRATADA e posicionados junto ao 

alinhamento frontal do terreno, a uma distância mínima de 0,15 m, admitindo-se, em caso 

de impossibilidade, um distanciamento máximo de 1,00 m. 

 

4.9.3. Quaisquer vazamentos nas ligações efetuadas, ocorridos antes do recebimento 

da obra, deverão ser refeitos pela Contratada, às suas expensas. 

 

4.9.4. A CONTRATADA deverá repor em espécie, e quantidade o mesmo tipo de 

pavimento ou pisos encontrados. Para efeito de medição, considerou-se uma largura de 

rompimento e reposição máxima de 0,35 m quanto no leito carroçável e 0,30 m quanto a 

rede estiver no passeio. 

 

4.9.5. Na substituição de ligação, o hidrômetro existente será reaproveitado. 
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4.9.6. A CONTRATADA deverá ter em mãos todas as ferramentas necessárias à 

execução dos serviços, em quantidades suficientes para atender o cronograma de 

execução. 

 

4.9.7. Na impossibilidade de atendimento ao item 4.9.2, somente poderão ser 

executados mediante prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, que fará as 

devidas anotações na Caderneta de Ocorrência da Obra. 

 

 

4.10. Regulamentos De Preços e Critérios de Medição 

 

Todos os preços aplicáveis às ligações de água e/ou substituição são regidos pela 

seguinte Regulamentação Geral. 

 

4.10.1. Ligação de água 

Compreende: 

- locação da rede, ou seja, verificação do posicionamento da rede que deverá receber a 

ligação, pesquisa, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas nas 

proximidades da ligação, escavação de vala, em qualquer terreno, exceto rocha, até a 

profundidade da ligação, incluindo a carga, transporte a qualquer distância e descarga do 

material escavado em depósito ou bota-fora, ou sua acomodação a beira da vala; 

- transporte até o local de assentamento dos tubos, conexões e peças; 

- limpeza prévia dos tubos, conexões e peças, descida a vala e execução da ligação 

propriamente dito, incluindo a montagem, alinhamento, nivelamento, apoios, travamentos 

e junção dos tubos, desde a rede até a ligação final do imóvel; 

- sinalização do trânsito local, incluindo a montagem, manutenção e remoção de placas 

indicativas, cones de sinalização e cavaletes; 

- tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço incluindo todo material, mão-de-obra 

necessário a montagem; manutenção ou remoção de tapume contínuo ao longo da 

ligação; 

- rompimento ou remoção de passeio, disposição provisória ao lado da vala, carga, 

transporte e descarga do material em bota-fora; 

- preenchimento da ficha de Cadastro de Ramal de água e formulário do levantamento 

cadastral; 

- nos casos de substituição, retirada da ligação velha. 

Medição: Por unidade 

Nota: 

Havendo necessidade de prolongamento a partir do cotovelo da perna de entrada para o 

imóvel a fim de ajustar a ligação no imóvel, os materiais necessários ficarão por conta da 

CONTRATADA devendo seu custo estar embutido na ligação. 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DRENAGEM 

 

Para serviços de drenagem devem ser obedecidos os itens abaixo descritos: 

 

5.1. Materiais 

 

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão satisfazer não 

só as especificações da ABNT com também às exigências do SEMASA  no que se refere 

à qualidade, modelo, marca e tipo. 

 

Nenhum material poderá ser usado pela CONTRATADA sem prévia aceitação da 

FISCALIZAÇÃO, que poderá exigir exames ou ensaios de acordo com a ABNT. 

 

A recusa da amostra importará na recusa do lote de material que ela representa. 

 

O material ou equipamento que for recusado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser substituído 

por outro, sem ônus para o SEMASA. 

 

A CONTRATADA fornecerá à FISCALIZAÇÃO e manterá permanentemente atualizada 

uma lista dos fornecedores de materiais e equipamento empregados na obra. 

 

A CONTRATADA é responsável pelo uso ou emprego, na obra, de material, 

equipamento, dispositivo, método ou processo patenteado ( a empregar-se ou incorporar-

se à obra) cabendo-lhe pagar os devidos “royalties”e obter previamente as permissões ou 

licenças de utilização. 

 

A CONTRATADA tomará as providências para armazenamento e acondicionamento dos 

materiais e equipamentos. No tocante ao armazenamento de materiais necessários à 

confecção do concreto, deverá obedecer ao previsto nos artigos 31 e 33 de EB-1, 1960. 

 

 

5.2. Serviços de Topografia 

 

Por intermédio da FISCALIZAÇÃO , a CONTRATADA receber do SEMASA, plantas de 

locação das unidades construir, referidas planialtimetricamente a marcos de concreto já 

implantados nas proximidades da respectiva área de serviço. 

 

Os levantamentos topográficos serão executados com instrumentos de precisão. As 

medidas lineares devem ser executadas com trena de aço e sempre verificadas com 

duas mediadas taqueométricas, ré e vante. 

 

Caberão a CONTRATADA os seguintes serviços: 

 

- locar cavas, tubulações, prédios, vias de acesso, obras de arte, interferências e 

demais elementos necessários à implantação da obra mediante supervisão da 

FISCALIZAÇÃO; 

- locar a posição do escoramento antes do início da escavação; 



 

64 
 

- locar forma para concreto e camadas de lastros de concreto magro ou de pedra 

britada; 

- Indicar ou marcar, conforme o caso, as cotas de greide final da escavação, das faces 

superiores das camadas prontas de brita e de concreto magro e demais elementos 

eventualmente necessários, mediante a supervisão da FISCALIZAÇÃO. 

- A CONTRATADA deverá manter, durante o expediente da obra e no canteiro de 

trabalho, um topógrafo devidamente habilitado, dois auxiliares de topógrafo materiais e 

equipamentos necessários aos serviços. 

- A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico, seja de campo como de 

escritório. 

 

 

5.3. Limpeza do Terreno 

 

- A limpeza do terreno quando necessária, compreenderá o desmatamento, a capina, 

roçada, destocamento, remoção e transporte de toda vegetação, solo vegetal, entulhos e 

blocos de pedra, que atrapalhem os serviços nas áreas onde estes serão desenvolvidos. 

- Somente serão derrubadas, mediante anuências dos órgãos competentes e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO , as árvores que comprovadamente causem interferência 

com os serviços ou que tenham raízes prejudicadas pelas escavações, perdendo sua 

fixação. 

- O destino do material resultante da limpeza será indicado e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

- Estas operações serão executadas como o uso de equipamentos adequados e serão 

completadas através de serviços manuais. 

- O controle dos serviços de limpeza do terreno será visual e a área da faixa a ser 

limpa será determinada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

5.4. Demolição 

 

- Antes de ser iniciada qualquer obra de demolição as linhas de abastecimento de 

energia elétrica, águas, gás e as canalizações de esgoto e de escoamento de água 

devem ser desligadas, retiradas ou protegidas respeitando-se normas e determinações 

em vigor. 

- As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas, prévia e 

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

- Antes de iniciada a demolição, devem ser removidas os vidros, ripados, estuques e 

outros elementos frágeis. 

- Nos prédios destinados à demolição, deve-se inicialmente retirar os elementos 

construtivos que representem valor no mercado de materiais usados, ou então, para 

reaplicação futura, quando se tratar de elementos nobres ou artísticos. Estes materiais 

serão de propriedades do SEMASA. 

- A demolição compreende também as fundações, as quais deverão ser removidas, 

pelo menos, até uma profundidade tal que permita a execução de todas as obras 

previstas. 
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- Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de 

dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer 

material. 

- Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em posição 

que torne possível o seu desabamento, devido a ações eventuais. 

- Os materiais sem valor comercial ou patrimonial, serão transportados e postos fora 

em locais de escolha da CONTRATADA com prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Incluem-se como tais os entulhos em geral. 

- As edificações a serem demolidas, deverão ser isoladas das demais e os trabalhos 

deverão ser executados sem riscos para os operários, transeuntes e veículos, 

respeitando-se as normas gerais de segurança. 

 

 

5.5. Serviços de Terraplenagem  

 

5.5.1. Generalidade 

- Os serviços de terraplenagem consistem no corte aterramento e compactação de 

áreas para implantação das vias de acesso da obras e da própria canalização do córrego 

. 

- Deverão obedecer rigorosamente a locação e as cotas de níveis previstas no projeto. 

 

5.5.2. Cortes 

- As superfícies das áreas de cortes deverão ser preparadas de acordo com as 

especificações do item “ Limpeza do Terreno”. 

- Os cortes deverão ser realizados por equipamentos mecânicos adequados, tais 

como: trator com lâmina e moto-niveladora. 

- Os materiais de corte deverão ser analisados pela FISCALIZAÇÃO a qual 

determinará o seu aproveitamento. 

- Os materiais julgados aproveitáveis, deverão ser acumulados no depósito indicado 

pela FISCALIZAÇÃO. 

- Os materiais refugados deverão ser encaminhados para o bota-fora determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

5.5.3. Aterros 

- Os aterros serão executados com materiais provenientes do corte ou eventualmente 

de jazidas. 

- O aterro deverá ser executado com técnicas e equipamentos adequados e aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. O grau superior de compactação do aterro deverá ser igual ou 

superior a 95% PN, com a umidade do solo na faixa de + ou – 2% da umidade ótima. 

- A fim de não retardar o avanço da obra, o controle da umidade no campo poderá ser 

feito por métodos expedidos. A aceitação desses métodos ficará na dependência da 

confirmação por laboratórios, sendo o serviço recusado no caso em que se verifiquem 

discrepâncias maiores do que + ou – 2%. Entre os métodos expeditos a serem usados se 

indicam : frigideira, frascos e “ speedy”. 
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5.5.4. Jazidas 

- Caberá à CONTRATADA a contratação e a aquisição do material de jazida, 

eventualmente necessárias ao aterro, bem como os serviços de carga, transportes e 

descargas do material no local da aplicação. 

 

5.5.5. Escavação 

- As valas deverão obedecer rigidamente as cotas indicadas nas plantas e ter os 

fundos perfeitamente retilíneos entre duas mudanças consecutivas de declividade. 

- Completada a locação de uma obra, e antes que se inicie a escavação, a 

CONTRATADA verificará, no projeto, a presença de interferências com instalações 

existentes. Durante a escavação, verificará outras possíveis interferências, não 

identificáveis nas fase de projeto, e, constatada a sua existência, dará ciência imediata do 

fato à FISCALIZAÇÃO. 

- A CONTRATADA deverá providenciar todos os remanejamentos de instalações que 

interferirem com os serviços a serem executados. 

- A escavação consiste em: 

- remoção de todo o material abaixo da superfície natural do terreno, dentro dos 

gabaritos fixados pelo projeto ou por estas especificações; 

- retirada deste material e sua descarga em áreas e depósitos previamente aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.5.5.1. A s escavações serão feitas por processos mecânicos e manuais, com total 

observância ao projeto. Respeitarão os alinhamentos e cotas indicada no projeto, 

admitindo-se eventuais modificações previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.5.5.2. A escavação será executada de acordo com os gabaritos fixados pela 

FISCALIZAÇÃO ,com  dimensões compatíveis com a obra. Em principio será adotado , 

como largura a vala, duas vezes o diâmetro externo do tubo, sendo a mínima de 0,80m. 

Quando houver necessidade de utilizar escoramento, a dimensão da vala será acrescida 

da espessura de escoamento utilizado. Os materiais retirados da escavação deverão ser 

depositados a uma distância superior a 0,50 da borda da superfície escavada. Na área de 

trabalho com máquinas, deverão permanecer apenas o operador e as pessoas 

autorizadas. 

 

5.5.5.3. A profundidade da vala será a medida resultante do ponto de interseção do 

plano vertical, que contém o eixo da tubulação com a linha que une os pontos superiores 

das  margens da vala. Nas escavações com mais de 2,00m de profundidade serão 

colocadas escadas seguras próximas dos locais de trabalho, com a finalidade de 

evacuação do pessoal em situações de emergências. 

 

5.5.5.4. As profundidades das escavações serão as necessárias às obras e suas funções 

. Em casos especiais, onde for necessárias remoção de solo impróprio ao assentamento 

das fundações, haverá escavação abaixo da cota nominal de projeto (superescavação) e 

posterior preenchimento com solo adequado. 

 

5.5.5.5. Nos casos em que a profundidade das valas exceder a 2,5m, a critério da 

FISCALIZAÇÃO , poderão ser construídas plataformas auxiliares para elevação dos 
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produtos de escavação, situadas em alturas convenientes. Podem também ser usado 

degraus no próprio material escavado. 

 

5.5.5.6. O fundo da cava deverá ser regularizado e compactado com grau superior a 

95% do proctor normal, de forma que seu acabamento final ofereça o apoio requerido 

pelo projeto ou por estas especificações. 

 

5.5.5.7. A aprovação pelo SEMASA, do método a ser empregado não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer danos causados a terceiros. 

 

5.5.5.8. O pagamento será por metro cubico escavado, considerando-se a largura do 

item 5.9.2, a profundidades do item 5.9.3 e o comprimento da vala. 

 

5.5.5.9. Para fins de faturamento adotar-se-á  a seguinte classificação: 

a- escavação em terra é aquela que pode ser executada com pá de corte, picareta ou 

mecanicamente; 

b- escavação em rocha branca é aquela que necessita ser executada com o emprego 

do rompedor (o material deve ser removido do local); 

c- escavação em rocha dura, é aquela que necessita ser executada com o emprego 

de explosivos ou material que provoque o efeito (o material deve ser removido do local). 

 

 

5.6. Escoramento 

 

5.6.1. Generalidades  

Durante a construção de qualquer obra, a CONTRATADA deverá executar as obras de 

proteção necessárias para reduzir o mínimo a possibilidade de que ocorram 

desmoronamento ou deslizamento, devendo tomar as precauções que julgar 

convenientes para evitá-los , já que em nenhum caso serão feitos pagamentos adicionais 

devido a prejuízo que possam ocorrer face à negligência durante a execução dos 

mesmos. Nos casos de valas e escavações com taludes verticais deverão ser efetuados 

os escoramentos necessários para a conservação destes. 

 

A proibição ou não exigência de maior ou menor grau de escoramento nas valas; por 

parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá a CONTRATADA de toda responsabilidade no 

caso de acidentes ou danos. 

 

Nos casos em que resultem defeitos de construção ou ocorram desmoronamentos ou 

deslizamentos em uma obra (durante o período de vigência de garantia de estabilidade) e 

que, no entender da FISCALIZAÇÃO, hajam sido ocasionados por negligências da 

contratada, devera esta retirar o material desmoronado, deslizado ou que se encontre 

instável, e reparar a obra afetada. 

A retirada de material e a reparação da obra correrão, neste caso, por da EMPREITERIA. 

 

Os taludes das escavações de profundidade superior a 1,50m e a critério da 

FISCALIZAÇÃO deverão ser escorados, assegurados a estabilidade, de acordo  com a 

natureza do solo. 
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Não é permitido descer na vala o quadro de estroncas longarinas já instalados, mas sim 

devem ser construídos novos quadros a maiores profundidades. 

 

Onde há evidente necessidade de manter estabilidade das paredes da vala a critério da 

FISCALIZAÇÃO, o escoramento poderá ser deixado perdido. 

 

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da vala, o tipo de escoramento 

apropriado estará definido na planta e perfil do projeto executivo. 

 

Outros tipos de escoramento além dos definidos no projeto executivo, poderão ser 

utilizados, por proposição da contratada. Neste caso, deverá ser previamente aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO que, a seu exclusivo critério, poderá exigir memorial de cálculo 

justificativo. 

 

A contenção deverá se elevar aproximadamente 30cm acima do nível do terreno para 

impedir a entrada da água e detritos. 

 

5.6.2. Tipos de Escoramento (conforme DA-503, DA-504, DA-505 e DA-506) 

 

Pontaleteamento 

A superfície lateral da vala será contida por tábuas de peroba de 0,027 x 0,16 m 

espaçados: de 1,35 m travadas horizontalmente com estroncas de eucalipto de Ø 0,20 m. 

 

Escoramento Descontinuo 

Consiste na contenção do solo lateral a cava por meio de tábuas de peroba de 

0,27mx0,16m, espaçadas de 0,16m, verticalmente umas às outras, travadas 

horizontalmente, no sentido longitudinal, em toda a sua extensão, por longarinas de 

peroba de 0,5m x 0,126m e no sentido transversal, por estroncas de eucalipto de Ø0,20m 

a 1,35m, ou de outro material de dimensões adequadas, exceto nas extremidades das 

longarinas, das quais as estroncas distarão 0,40m 

 

Escoramento Contínuo  

Neste caso, a contenção do solo lateral a cava far-se-á meio de tábuas de peroba de 

0,027m x 0,16m encostadas verticalmente umas às outras, travadas horizontalmente, no 

sentido longitudinal, em toda a sua extensão, por longarinas de peroba de 0,05m x 0,16m 

e no sentido transversal por estroncas de eucalipto de 0 0,20m a cada 1,35m ou de 

material de dimensões adequadas, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as 

estroncas distarão 0,40m. 

 

Escoramento Especial 

A superfície lateral da vala será contida por pranchas de peroba de 0,05m x 0,16m, 

travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,08m x 0,18 mm em toda a sua 

extensão e estroncas de eucalipto de 0 0,20m, ou de outro material, de dimensões 

adequadas, espaçadas de 1,35m, a menos das extremidades das longarinas, das quais 

as estroncas estarão a 0,40m. 
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Escoramento Metálico-Madeira 

A superfície lateral será contida por pranchas de peroba de 0,05 x 0,16 x 2,00m, 

dispostas horizontalmente um sobre a outra, encaixadas entre perfis metálicos I 254 x 

37,7mm, espaçados de 2,00m, com fichas indicadas no memorial de Estudos 

Geotécnicos. 

 

As longarinas serão em perfil I 203 x 27,3mm, à exceção de eventuais casos específicos. 

 

Nas obras lineares o travamento longitudinal das longarinas será feito com estroncas de 

eucalipto0 0,20m, ou de outro material de dimensões adequadas espaçadas de 3,00m. 

 

Na cravação dos perfis, não sendo encontrados quaisquer elementos impenetráveis, a 

ficha será a do projeto. 

 

A colocação das pranchas deve acompanhar a escavação, não podendo haver vãos sem 

pranchas entre os perfis com altura superior a 0,50 m em terreno mole e 1,00 m em 

terreno rígido. 

 

Retirada dos Escoramentos 

A retirada dos escoramentos das cavas deverá obedecer as seguintes prescrições: 

 

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

A remoção da cortina de madeira deverá se feita à medida que avancem aterro e 

compactação; 

Uma vez atingido o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas as 

peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares 

de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma, e 

sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento; 

As estacas e elementos verticais do escoramento serão removidos com a utilização de 

dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retiradas com auxílio de 

guindastes, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano 

de retirada; 

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão 

ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água. 

 

 

5.7. Drenagem  e Esgotamento 

 

Todas as escavações serão mantidas secas, através de sistemas adequados de 

drenagem. 

 

Tais sistemas serão dimensionados com suficiente margem de segurança, e providos de 

unidades de reserva, de forma a funcionar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, com total eficiência, por todo o período em que as cavas permanecerem 

abertas, até o seu reaterro acima da cota prevista para o nível estático máximo do lençol 

d’água. 
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Uma vez iniciada a operação do sistema de rebaixamento do lençol d’água em 

determinado trecho, mesmo que ali nenhum outro trabalho esteja sendo executado, não 

será permitida a interrupção do seu funcionamento, sob pretexto algum, até que estejam 

concluídos os serviços nesse trecho e em outros por ele afetados. 

 

Na escavação executada em argilas impermeáveis consistentes, deverá ser usado o 

sistema de bombeamento direto. 

 

Neste caso, serão previstos, no fundo da escavação, drenos longitudinais (valetas) 

conduzindo a poços de bombeamento, de tal maneira dispostos que o fundo da cava seja 

mantido seco. 

 

Na escavação executada em camadas de solos permeáveis, o nível do lençol freático 

poderás ser rebaixado com o uso de ponteiras a vácuo, cravadas com espaçamento e 

profundidade indicada no projeto. No caso em que a profundidade de escavação for 

superior ao comprimento das ponteiras, deverão ser criadas plataformas em nível mais 

baixa de modo que o equipamento e as ponteiras possam operar dentro do limite de 

funcionamento. 

 

A critério da FISCALIZAÇÃO, quando o rebaixamento do lençol freático não apresentar 

eficiência, poderá operar simultaneamente, o esgotamento por bombeamento. 

 

Toda água decorrente do rebaixamento do lençol freático ou de bombeamento, deverá 

ser encaminhada para locais adequados por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar 

o alagamento das superfícies vizinhas do local de trabalho. 

 

 

5.8. Fundações. 

 

5.8.1. Generalidades 

Prevê-se a utilização de fundações diretas e profundas com estacas cravadas pré-

moldadas. 

 

5.8.2. Fundações Diretas 

A superfície de apoio para fundação direta deverá ser compactada com grau superior ou 

igual a 95% PN e regularizada na cota de projeto indicada. 

 

Nos locais onde o solo for inadequado, dever-se-á efetuar um aprofundamento e 

substituição do material retirado. A profundidade da remoção de solo impróprio será 

definida pela FISCALIZAÇÃO. O solo substituído deverá ser compactado com grau 

superior ou igual a 95% PN e regularizado na cota de projeto indicada. 

 

Sobre o solo regularizado deverá ser executado lastro de pedra britada ou de concreto 

simples, conforme necessidade e indicação de projeto. 
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5.8.3. Fundação Profunda com Estacas Pré-Moldadas. 

A locação das estacas é de responsabilidade da CONTRATADA. Esta deve ser feita 

conforme indicado no projeto. 

 

As estacas a serem utilizadas serão pré-moldadas de concreto vibrado, centrifugado ou 

protendido, com diâmetro e cargas de trabalho indicado no projeto. 

 

Poderão ser consideradas defeituosas as estacas que apresentarem fissuras visíveis que 

se estendam por todo o perímetro da seção transversal, ou quando acusarem qualquer 

defeito que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, afete a sua resistência ou vida útil. Neste caso a 

CONTRATADA deverá providenciar a substituição dessas estacas. 

 

A cravação será executada por bate-estaca, cujo tipo e peso de martelo tiverem sido 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Para tanto, antes das estacas serem cravadas, a 

CONTRATADA deverá fornecer informações detalhadas sobre o equipamento e 

acessórios que pretende usar na operações de cravação, para que a FISCALIZAÇÃO 

forneça aprovação por escrito. 

 

O manuseio e armazenamento de estacas deverão ser feitos conforme indicado pelo 

fabricante e de modo a não ocasionar trincas ou quaisquer defeitos nas mesmas. 

 

Quando forem constatados defeitos nas estacas, a FISCALIZAÇÃO recusará as mesmas, 

que não poderão ser utilizadas, correndo por conta da CONTRATADA substituição dos 

elementos recusados. 

 

As cabeças das estacas,  depois da cravação, deverão ficar acima das cotas de 

arrasamento previstas para que a ferragem longitudinal dessa parte possa ser embutida 

nos blocos de fundação, conforme indicado no projeto. 

 

As estacas deverão, sempre que possível, ser inteiras. 

Quando não for possível evitar emendas ou complementos, estas deverão ser feitas de 

acordo com detalhes propostos pela CONTRATADA e previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

As estacas serão cravadas até a “ nega” (penetração expressa em centímetros paras os 

últimos 10 golpes), conforme indicado de projeto e orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deverá fazer um registro completo (tabela resumo) de cravação de 

cada estaca, conforme modelo de formulário a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, do 

qual constará entre outros: 

 

- data de cravação (início e fim); 

- número e localização da estaca (identificando o n° do desenho, estrutura, apoio, etc); 

- dimensões (diâmetro, comprimento, etc); 

- cota do terreno no local da cravação; 

- cota de arrasamento; 

- comprimento cravado da estaca; 
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- cota da ponta da estaca após a cravação; 

- sobra acima do arrasamento; 

- tempos de interrupção da operação, suas causas  e horas em que a mesma ocorreu; 

- descrição do martelo, incluindo tipo, modelo, peso e altura de queda ou energia 

nominal; 

- registro de verificação das negas de cada estaca; 

- descrição do suplemento, incluindo peso e comprimento; 

- observações especiais que se fizerem necessárias. 

 

 

5.9. Embasamento  

 

Os embasamentos  serão adotados de acordo com as recomendações de projeto, ou 

mediante critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

5.9.1. Lastro de Rachão 

Nos locais em que forem observados solos instáveis, deverão ser removidos e 

substituídos por uma camada de rachão com espessura mínima de 0,40m, em situações 

especiais à critério da FISCALIZAÇÃO, preenchido com brita entre 25,4 a 50mm de tal 

forma que a superfície fique uniforme. 

 

5.9.2. Lastro de Brita 

Consiste no lançamento de pedra britada n° 2, conforme figura n° 1 e tabela A 

 
Admitimos: De=1,20Di 
Para lastro de pedra: m = 0,17 De n=0,23 De 
Para lastro de concreto: m = 0,25 De n=0,21 De 
Fórmulas para cálculo do volume do lastro por metro de linha: 
Lastro de pedra: V=0,3917 De² m³/m 
Lastro de concreto: V=0,3985 De² m³/m 
 

 

TABELA A-LASTRO DE PEDRA BRITADA 

 Di 

(m) 

DE 

(m) 
m n (m+n) 

VOLUME 

(m³/m) 

L
. 

S
im

p
le

s
 0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,50 

0,72 

0,96 

1,20 

1,44 

1,80 

0,12 

0,16 

0,20 

0,24 

0,30 

0,17 

0,22 

0,28 

0,33 

0,41 

0,29 

0,38 

0,48 

0,57 

0,71 

0,20 

0,36 

0,56 

0,81 

1,21 
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 Di 

(m) 

DE 

(m) 
m n (m+n) 

VOLUME 

(m³/m) 
L

.D
u
p

lo
 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,50 

 

0,72 

0,96 

1,20 

1,44 

1,50 

0,12 

0,16 

0,20 

0,24 

0,30 

0,17 

0,22 

0,28 

0,33 

0,41 

0,29 

0,38 

0,48 

0,57 

0,71 

0,51 

0,86 

1,29 

1,86 

2,92 

 

5.9.3. Lastro de Concreto 

Consiste na aplicação de lastro de concreto de 200kg de cimento por m³, conforme tabela 

B. 

 

TABELA B-PARA LASTRO DE CONCRETO 

 Di 

(m) 

De 

(m) 
m n (m+n) 

VOLUME 

(m³/m) 

L
.S

im
p

le
s
 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,50 

0,72 

0,96 

1,20 

1,44 

1,80 

0,18 

0,24 

0,30 

0,35 

0,45 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,38 

0,33 

0,44 

0,55 

0,66 

0,83 

0,21 

0,37 

0,57 

0,83 

1,29 

L
. 

D
u

p
la

 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,50 

 

0,72 

0,96 

1,20 

1,44 

1,80 

0,18 

0,24 

0,30 

0,35 

0,45 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,38 

0,33 

0,44 

0,55 

0,66 

0,83 

0,54 

0,90 

1,34 

1,90 

 

 

 

5.10. Aterro 

 

Generalidades 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 

superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 

executado de modo a oferecer condições de segurança as estruturas e as tubulações e 

bom acabamento da superfície. 

 

Só poderá ser iniciado o reaterro junto as estruturas, após decorrido o prazo necessário 

ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural e após a aprovação da 

estrutura no teste de estanqueidade. Deverá, igualmente, ser obedecido o prazo 

necessário a secagem da pintura externa de estrutura e tubulações. 

 

O reaterro deverá ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos. 

 

Os serviços de reaterro só poderão ser iniciados após autorização específica da 

FISCALIZAÇÃO. 
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Aterro 

Nos lados de estrutura de concreto, assim como ate 30 cm acima da geratriz superior da 

tubulação assentada, o material de aterro deve ser predominantemente granular, 

excluída a presença de pedras, madeira, detritos e objetos cujo lançamento sobre a obra 

concluída possa prejudicar sua integridade ou se posicionamento. Para o aterro 

remanescente, deverão ser utilizados solos inorgânicos argilo-arenosos previamente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Não Será tolerado o recobrimento com cascalho, pedregulho ou pedra marroada, ainda 

extraídas das cavas de fundação. 

 

O aterro deverá ser feito, de preferência, com o próprio material de escavação. Quando 

este não for conveniente, a FISCALIZAÇÃO ordenará a sua substituição por material de 

jazidas de empréstimo. 

 

Compactação 

O controle e ensaios de compactação serão feitos com base nos critérios estabelecidos 

pelos métodos MB-33 e MB-28 da ABNT, e conforme determinação da FISCALIZAÇÃO. 

 

O controle da unidade no campo poderá ser feito por métodos expeditos. 

 

A aceitação desses métodos ficará na dependência da confirmação por laboratório, 

sendo o serviço recusado no caso em que se verifiquem discrepâncias maiores do que ± 

2%. Entre os métodos expeditos a serem usados se indicam: frigideira, frascos e 

“Speedy”. 

 

Todas as precauções devem ser tomadas para que a compactação do aterro não cause 

dano ou deslocamentos de obra. 

 

Em torno e acima de tubulação assentada, até no mínimo 30 cm de sua geratriz superior, 

a compactação do aterro será feita manualmente, em camadas soltas de 15 cm de 

espessura. Daí em diante, poderão ser empregados compactadores mecânicos 

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, para apiloamento em camadas soltas de 

20cm. Todo o material compactado deverá apresentar grau de compactação superior a 

95%PN 

 

 

5.11. Carga, Transporte e Descarga de Solos, Rochas e Entulhos. 

 

O carregamento de solos, rochas e entulhos deverá ser feito com equipamento mecânico 

adequado , tais como: pá carregadeira , retroescavadeira, “Clamshell”, entre outros; 

diretamente sobre veículos de transporte. 

 

O transporte deve ser feito por caminhões basculantes, ou outro tipo de veiculo adequado 

ao tipo de material a ser transportado. 

 

O percurso será previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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A CONTRATADA deverá observar as leis de segurança de transito. 

 

A CONTRATADA deverá manter os veículos em perfeitas condições de uso e de 

atendimento às leis do tráfego. 

 

A CONTRATADA responderá por todos os acidentes do tráfego que envolverem os 

veículos próprios ou de seus subcontratados. 

 

O material transportado deverá ser descarregado junto às obras ou em locais 

determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Caberão também à CONTRATADA eventuais serviços de acomodação e espalhamento 

do material descarregado. 

 

 

5.12. Fornecimento de Tubos 

 

Serão utilizados tubos de diâmetro nominais (diâmetros internos) de 0,50; 0,60; 0,80; 

1,00; 1,20; e 1,50 metros, com comprimento útil de 1,00 m no mínimo . 

- Os tubos de diâmetro 0,50 e 0,60 m deverão ser do tipo ponta e bolsa classe C-

2(conforme ABNT – tubos de concreto simples de seção circular com ponta e bolsa NBR-

9793); para substituição de tubos danificados, em redes serão usados estes diâmetros, 

porém com junta lisa. Os tubos de diâmetros superiores a 0,60 m serão do tipo macho e 

fêmea e da classe CA-2(conforme ABNT – tubos de concreto de seção circular, NBR- 

9794). 

- Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitação e rejeição de tubos serão 

seguidas as normas NBR – 9793 para os tubos de até  0,60m e as normas NBR –9794 

para os diâmetros de 0,80 a 1,50m. 

- Os tubos deverão trazer, em caracteres bem legíveis e indeléveis, a marca a data de 

fabricação, o diâmetro interno nominal e a classe a que pertence, conforme itens 4.7 da 

NBR-9793/87 e 4.8 da NBR-9794/87. 

- Os tubos serão pagos por unidade. Em seu custo já deverão estar incluídos o 

transporte da fabrica ao local de entrega, e os ensaios tecnológicos que deverão ser 

efetuados por laboratórios idôneos e reconhecidos. 

- A FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de inspecionar a fabricação dos tubos e a 

realização dos ensaios no local onde forem executados. 

- É exigido junta elástica na conexão dos tubos. 

 

 

5.13. Assentamento da Tubulação 

 

Os tubos utilizados  deverão ser assentados sobre o lastro de rachão bruto ou sobre 

concreto, observado o seu alinhamento e a declividade obedecendo às especificações de 

projeto. 

- Os tubos do tipo ponta e bolsa com junta elástica. 
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- Os tubos do tipo macho e fêmea, a partir do diâmetro 0,80m, deverão ser assentadas 

sobre um berço de concreto magro (teor de cimento de 100Kg/m³) e largura igual ao 

diâmetro do tubo.  

- Os tubos assentados sob a pista de rolamento e com recobrimento menor que 1.00m 

deverão ser executados com tubos CA-2 ou CA-3, envelopados em concreto napro, 

conforme especificações a serem fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

- As rede e ligações destruídas, deverão ser reconstruídas, sendo que os ônus 

correrão por parte da contratada, a não ser em casos especiais, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 

5.14. Construção de Galerias Moldadas 

 

- As galerias poderão ser de concreto armado, de alvenaria de pedra ou pré-moldado, 

conforme especificações de projeto em cada caso. 

- Na construção de galerias, o  leito da vala será regularizado com uma camada de 

concreto magro sobre uma camada de brita ou seixo. 

- O concreto armado deverá ser executado de acordo com as especificações e 

conforme a NB-1. Os trechos serão interligados através de juntas especificadas nos 

projetos executivos. 

- A alvenaria de pedra será executada com blocos de pedra provenientes de rocha sã, 

sem sinais de decomposição, de 0,25 x 0,30m, com faces planas, arestas bem definidas 

e contrafiadas. O assentamento será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 

em volume, tendo as juntas espessuras não superior a 2cm que deverão ser alisadas 

convenientes. D e acordo com a permeabilidade do terreno serão empregados barbacãs. 

 

 

5.15. Poço de Visita 

 

5.15.1. Finalidade 

os poços de visita são dispositivos utilizados na redes de águas pluviais, para, inspeção e 

manutenção de cotas, mudanças de direção, conexão e entroncamento de redes 

auxiliares (ramais, captação diversas…) 

 

5.15.2. Dimensões 

- Os poços-de-visita (PV) serão retangular, com dimensões variáveis, conforme 

inserções, posicionamento e diâmetro das tubulações, tendo a seguinte classificação: 

I – Tipo “A”, poços com dimensões internas mínimas de 1,40 x 1,40 x 1,40m para tubos 

com diâmetro entre 0,50 a 0,80. 

II – Tipo “ B” poços com dimensões internas mínimas de 1,60 x 1,60 x 1,60 para tubos 

com diâmetro 1,00 a 1,20 m. 

III – Tipo “C”, as dimensões internas mínimas dos poços-de-visita para tubos de diâmetro 

1,50m. 

IV – Tipo “Especial”, os casos não enquadrados nos descritos serão detalhados no 

projeto especifico. 
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5.15.3. Execução 

 

5.15.3.1. Lastro 

Deverá ser executado sobre lastro concreto magro (fck → MPA) lançado sobre solo 

compactado. 

 

5.15.3.2. Laje de Fundo 

Sobre o lastro de concreto magro, deverá ser executada uma laje de concreto armado de 

espessura de 0,15m (quinze centímetros), devendo exceder às dimensões externas da 

mesma e 0,10m (dez centímetros). Sendo, 0,05m (cinco centímetros) para cada lado. O 

concreto a ser utilizado terá uma resistência à compreensão simples de no mínimo 20,0 

mpa aos 28 dias. 

 

5.15.3.3. Paredes 

- As paredes dos Poços de visita , deverão ser executados com blocos de concreto de 

0,20m (vinte centímetros) x 0,20m ( vinte centímetros) x 0,40m (quarenta centímetros), de 

boa qualidade e resistência 

- As paredes internas serão revestidas em argamassa de cimento e areia no traço de 

1:3, com dois centímetros de espessura. 

 

5.15.3.4. Laje de Cobertura. 

As lajes de cobertura de poços de visita deverão ter 0,20m (vinte centímetros) de 

espessura e ferragem adequada, sendo o concreto com resistência mínima a 

compreensão simples de 20,0 mpa, aos 28 dias. 

Deverá ser previsto furo de diâmetro igual a 0,70m (setenta centímetros). 

 

5.15.3.5. Chaminé 

Sobre a laje de cobertura será construído o chaminé devendo atingir a cota inferior do 

tampão previsto no projeto. 

Deverá ser construído de tijolo comum, assentando e revisto com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:3 

 

5.15.3.6. Tampão 

O tampão a ser instalado será de ferro fundido do tipo T-120, com inscrição “SEMASA 

AGUAS PLUVIAIS”. 

 

 

5.16. Boca de Lobo, Boca de Leão e Boca Combinada 

 

5.16.1. Finalidade 

São dispositivos de drenagem, destinados a captação da águas pluviais, conduzidas 

pelas sarjetas para encaminhá-las até a galeria de águas pluviais. BC ou boca 

combinada compreende a união dos dois tipos de dispositivos com o objetivo de ampliar 

a captação pontual. 
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5.16.2. Dimensões 

As dimensões adotadas para a execução dos dispositivos de captação encontram-se 

representados conforme DA-1581 e DA-1898. 

 

5.16.3. Execução 

 

5.16.3.1. Lastro 

Deverá ser executado sobre lastro de concreto magro (fck= 8 MPA) lançado sobre solo 

compactado. 

 

5.16.3.2. Laje de Fundo 

Sobre o lastro de concreto magro deverá ser executada uma laje de concreto armado de 

espessura de 0,15m (quinze centímetros), devendo exceder as dimensões externas da 

mesma e 0,10m (dez centímetros), sendo 0,05m (cinco centímetros) para cada lado. O 

concreto a ser utilizado terá uma resistência à compressão simples de no mínimo 20 

MPA aos 28 dias.  

 

5.16.3.3. Paredes 

As paredes das bocas-de-lobo deverão ser executados com bloco de concreto de 0,20m 

(vinte centímetro) x 0,20m (vinte centímetro) x 0,40m ( quarenta centímetro) de boa 

qualidade e resistência. 

 

5.16.3.4. Laje de Cobertura 

Será executada em laje de concreto, com resistência de 25 MPA, de no mínimo  0,05m 

(cinco centímetro) de espessura com 1.10m ( um metro e dez centímetro) de 

comprimento por 0,75m (setenta e cinco centímetro) de largura, providas de 2 furos ou 

alças para facilitar sua remoção. 

 

5.16.3.5. Guia Chapéu de Entrada da Boca de Lobo 

É guia com abertura livre de 0,15m (quinze centímetro) na flecha por 1,20m (um metro e 

vinte centímetros) de comprimento, conforme DA-1303 

 

5.16.3.6. Grelha Articulada de Entrada da Boca de Leão 

Grelha de ferro fundido são articuladas e implantadas na sarjeta, com aproximadamente 

0,90m de comprimento, 0,29m de largura e 0,07m de espessura, conforme DA-1574. 
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6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

6.1. As medições dos serviços executados serão feitas pelo engenheiro fiscal do 

SEMASA e seu auxiliar técnico e apresentadas em impressos próprios, em que deverão 

também ser rubricados e assinados por responsável pela firma Contratada, devidamente 

credenciado pela mesma, por escrito. 

 

6.2. Somente serão medidos os serviços totalmente concluídos, e executados 

corretamente. 

 

6.3. Qualquer serviço extra-contratual somente será medido e encaminhado para 

pagamento se devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO e, mediante aprovação de 

preços unitários, anterior à sua execução, pelo setor técnico competente do SEMASA. 

 

6.4. Regulamentação Específica 

 

6.4.1.1. Canteiro de obras 

Compreende todas as instalações necessárias como escritórios, sanitários, 

almoxarifados, água, luz, etc., e todo ônus decorrente direta indiretamente. 

Medição: será pago por preço global, sendo 80% quando da conclusão do canteiro e 20% 

restantes na última medição, após a completa limpeza da área. 

m. O local escolhido para construção do canteiro de serviços deverá ser aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. Apesar da aprovação, não caberá ao SEMASA, em hipótese alguma, os 

ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos da área escolhida. 

n. O terreno onde será construído o canteiro de serviços, deverá ser localizado próximo 

à obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas. 

o. Serão construídos pela CONTRATADA as instalações adiante discriminadas, 

inclusive com fornecimento de acessórios, a saber: 

9. escritório para a FISCALIZAÇÃO, com área mínima de 12,00 m2 e instalações 

sanitárias privativas; 

10. locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

11. almoxarifado(s) para guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e 

ferramentas; 

12. instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

13. pequena enfermaria; 

14. instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição 

de água; 

15. instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da 

energia elétrica (luz e força); 

16. outras construções ou instalações necessárias, a critério da Contratada, tais 

como: alojamentos, etc. 

p. A CONTRATADA apresentará à FISCALIZAÇÃO, para aprovação prévia, “croquis” 

do canteiro , representando: 

4. localização do terreno; 

5. desenhos abrangendo os elementos contidos no item “c”; 

6. especificações dos materiais a serem empregados. 
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q. Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da CONTRATADA a limpeza 

das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO e a reposição 

do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene 

ambiental e pessoal, etc.). 

r. A pequena enfermaria deverá conter o material médico para socorros urgentes. 

s. No canteiro de obra, além da placa padrão SEMASA, a ser fornecida pela 

Contratada, só poderão ser colocadas placas ou tabuletas de subcontratadas ou firma 

fornecedora, após prévio consentimento da FISCALIZAÇÃO. 

t. Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, luz e 

força e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da Contratada. 

u. Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de 

água ou energia elétrica por parte da Contratada, pois esta deverá estar adequada e 

suficientemente aparelhada para o seu fornecimento. 

v. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção 

e boa apresentação do canteiro de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive 

especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e 

conservação dos pátios internos. 

w. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade e os ônus decorrentes da ocupação da 

área escolhida para canteiro de obras, quer trata-se de próprio municipal ou particular, 

inclusive autorização da PMSA para sua instalação. 

x. É também de responsabilidade exclusiva da Contratada:  

4. Abertura e conservação de acessos ao mesmo, cercas e portões. 

5. Serviços de equipamento, vigilância e manutenção. 

6. Posterior remoção e limpeza do terreno. 

 

6.4.1.2. Placas de obra padrão SEMASA 

Compreende o fornecimento, instalação e manutenção das placas seguindo as 

especificações, em chapa de aço galvanizado nº 18, com tratamento antioxidante, sem 

moldura, fixadas em estruturas de madeira, suficientemente para suportar a ação dos 

ventos. As tintas usadas para pintura deverão ser de cor fixa e de comprovada 

resistência ao tempo. 

Medição: por unidade colocada. 

 

6.4.1.3. Tapumes 

Compreende a instalação, manutenção e posterior remoção do tapume ao longo da vala, 

de conformidade com o item 1.5 destas especificações. 

Serão medidos e pagos por metro linear de tapume instalado. 

 

6.4.1.4.  Rompimento de pavimentação 

Compreende o rompimento ou remoção da pavimentação existente, limpeza, disposição 

provisória ao longo das valas, carga, transporte a qualquer distância e descarga do 

material em bota-fora (material não aproveitável) ou em depósito, incluindo empilhamento 

e guarda (material reaproveitável). 

Medição: em metros quadrados calculados segundo a Tabela I, itens Guias e Sarjetas, 

pela extensão ou volume, conforme a unidade de medição definida para cada preço, 

medido no local. 
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6.4.1.5. Transporte e assentamento de tubos, peças e aparelhos. 

Para rede de água, compreende a execução de todos os serviços previstos nestas 

especificações, ou seja: 

o. locação de vala; 

p. escavação até 1 m + D, exceto rocha; 

q. pesquisa e locação das interferências; 

r. transporte dos tubos, peças e aparelhos do depósito ao canteiro e/ou à beira da vala; 

s. limpeza dos tubos, descida à vala e assentamento; 

t. interconexões das juntas; 

u. sinalização e balizamento das áreas de trabalho; 

v. limpeza das sarjetas, bocas-de-lobo e ruas; 

w. remoção de obstáculos; 

x. esgotamento de vala; 

y. passarela de pedestres; 

z. lavagem de desinfecção da rede; 

aa. reaterro compactado de vala; 

bb. transporte carga e descarga do solo retirado e solo reposto (se necessário) até o 

bota-fora, até distância de 10 km (ida e volta – 10 km cada). 

 

6.4.1.6. No caso de ADUTORA será pago a parte os serviços de locação, recolocação e 

nivelamento de valas, tubulações, singularidades e demais serviços topográficos desde 

que autorizados pela FISCALIZAÇÃO compreendendo os serviços acima citados. 

Será medido e pago por metro linear. 

 

6.4.1.7. Excesso de escavação 

Compreendem as escavações que excederem a profundidade de 1 m + D, sendo “D” o 

diâmetro da tubulação assentada, conforme item estas especificações. 

Será medido e pago por metro cúbico. 

 

6.4.1.8. Escavação em rocha 

Compreende as eventuais escavações em rocha, de conformidade com o item destas 

especificações. 

Será medida e paga por metro cúbico. 

 

6.4.1.9. Escoramento de vala 

Compreende a execução com fornecimento de todos os materiais necessários, de 

conformidade com o item destas especificações. 

Pode haver os seguintes tipos de escoramento: 

- pontaleteamento 

- descontínuo 

- contínuo 

- especial 

O escoramento, qualquer que seja o tipo, será medido e pago por metro quadrado de 

parede efetivamente escorada. 

 

6.4.1.10. Ancoragem 
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Compreende a execução com fornecimento de todos os materiais necessários, de 

conformidade com os desenhos DA-457, DA-460, DA-461, DA-462 e DA-2758, e item 2.9 

destas especificações. 

As ancoragens de concreto serão medidas e pagas por unidade executada, estando 

incluídas no preço o concreto utilizado conforme tabela dos ANEXOS e as formas. 

As ancoragens de madeira serão medidas e pagas por unidade colocada. 

-peroba 

-concreto 

 

6.4.1.11. Cadastro 

Compreende todos os serviços de topografia e outros necessários ao cadastramento da 

rede, de conformidade com o item 2.7 destas especificações. 

 

6.4.1.12. Compactação de valas 

Compreende todos os serviços conforme especificado no item 2.10 destas 

especificações. 

 

6.4.1.13.  Substituição de solos 

Compreende as condições ditas no item 2.10.10 destas especificações. Será medida e 

paga por metro cúbico, da seguinte forma: 

- a largura será aquela estabelecida na Tabela III e IV; 

- a altura será aquela autorizada pela FISCALIZAÇÃO; 

- o comprimento será o da tubulação assentada no trecho autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

- inclui carga e descarga de material. 

 

6.4.1.14. Concreto 

Compreende o fornecimento, pela Contratada, de todos os materiais e execução dos 

serviços, de conformidade com o projeto e item 2.4 destas especificações. 

Será medido e pago por metro cúbico. 

- concreto magro traço 1:4:8 (cons. 150 kg. cim/m3). 

- concreto estrutural inclusive forma e ferragem – fck = 15 PMA-I. 

 

6.4.1.15. Armadura 

Compreende o fornecimento de todos os materiais, pela Contratada, a execução dos 

seguintes serviços: corte, limpeza, dobramentos, soldas amarração com arame recozido 

e colocação incluindo pastilhas e espaçadores. 

 

6.4.1.16.  Formas 

Compreende o fornecimento de todos os materiais necessários pela Contratada, e a 

execução da mesma. 

 

6.4.1.17. Reposição de pavimento 

Compreende preparo e regularização da superfície, lançamento, colocação de juntas de 

dilatação, fornecimento do material posto obra, acabamento e todo o serviço necessário a 

se obter a pavimentação original. 



 

83 
 

Medição: em metros quadrados, calculados segundo o item 1.7 das Especificações, guias 

e sarjetas pela extensão ou volume, conforme a unidade da medição, definida para cada 

preço, medido no local. 

 

6.4.1.18. Passadiço metálico ou de madeira 

Compreende o fornecimento das chapas de aço ou de madeira e a colocação, com o 

devido travamento. 

Será medido e pago por metro quadrado de passadiço colocado: 

- metálico 

- madeira 

 

6.4.1.19.   Caixas de proteção de registros 

Compreende o fornecimento pela Contratada, todos os materiais necessários para a 

execução, de acordo com o DA-509 e item 3.1 destas especificações. 

Serão medidas e pagas por unidade instalada. 

- caixa de passeio 

- caixa de terço 

 

6.4.1.20. As caixas de proteção de ventosas, descargas e interligações serão pagas por 

unidade instalada, conforme projeto, sendo que a CONTRATADA fornecerá todos os 

materiais necessários. 

 

6.4.1.21. Os abrigos de cavaletes (padrão e estaleiro) serão construídos pela 

CONTRATADA com total fornecimento de material necessário, conforme projeto em 

anexo. 

 

6.4.1.22. Instalação de hidrantes 

Compreende o transporte, montagem do hidrante e execução de laje de concreto. Os 

demais serviços serão medidos e pagos de acordo com seus respectivos preços 

unitários. 

Serão medidos e pagos por unidade instalada. 

 

6.4.1.23. Interligações 

Compreende localização da rede existente, escavação adicional para descobrir a rede 

existente com dimensões adequadas para a execução dos serviços, corte da rede, 

assentamento da luva, assentamento das peças necessárias ao acoplamento da rede 

nova, aterro compactado sem controle de grau de compactação. 

Medição: por unidade de interligação. 

 

6.4.1.24. Desativação de rede antiga 

Compreende o fornecimento, pela Contratada, de todos os materiais, exceto o CAP, 

incluindo no preço unitário os seguintes serviços: 

h. abertura de vala em qualquer terreno, exceto rocha, nos pontos de corte da rede 

existente (até 1 m + D). Para profundidades maiores, o volume excedente de 1 m + D 

será pago como excesso de escavação; 

i. corte e capeamento da tubulação 

j. ancoragem; 
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k. esgotamento de vala; 

l. reaterro com apiloamento; 

m. compactação; 

n. limpeza geral. 

Serão medidas e pagas por unidade executada. 

 

6.4.1.25.  Regularização de ruas com motoniveladoras 

Compreende o fornecimento do equipamento e mão-de-obra necessários para a 

execução dos serviços. 

Será medida e paga por metro quadrado de área regularizada. 

 

6.4.1.26. Execução de sondagens 

compreende os serviços para a locação de redes existentes, sempre que solicitadas pela 

FISCALIZAÇÃO e de conformidade com o item 3.3.5 dessas especificações. 

Serão medidas e pagas por unidade para a realização de todos os serviços necessários, 

inclusive a quebra e reposição de pavimento. 

 

6.4.1.27.  Alvenaria de elevação ½ tijolo comum 

Compreende o fornecimento de todo material necessário e a execução de pequenos 

trechos de alvenaria ½ tijolo, onde se fizer necessário, como reparos em muretas, abrigos 

de cavaletes, etc. 

Será medido e pago por metro quadrado. 

 

6.4.1.28.  Chapisco com argamassa de cimento 

Compreende a execução de chapisco, conforme descrito no item anterior, sendo pago 

pela área chapiscada. 

 

6.4.1.29.  Emboço  e/ou emboço e reboco, c/ argamassa a base de cal hidratada 

Compreende a execução de emboço e/ou emboço ou reboco, sendo medido e pago pela 

área trabalhada. 

 

6.4.1.30. Capeamento de rede 

Compreende levantamento de pavimentação, escavação, sinalização, troca de solo (se 

necessário), esgotamento da vala, colocação do cap, reposição da pavimentação e 

limpeza do local, sendo pago por unidade. 
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7. LISTA DE DESENHOS 

 

NÚMERO ASSUNTO REVISÃO 

DET 0001 Ligação Padrão Rev2 

DET 0002 Pontalete para Ancoragem Rev1 

DET 0003 Ancoragem Curva 22°30' a Curva11°15' Rev1 

DET 0004 Ancoragem Curva 90° e Curva 45° Rev1 

DET 0005 Ancoragem Caps Plugs Rev1 

DET 0006 Ancoragem para Ø 450 e 600 Rev1 

DET 0007 Cone Sinalização Rev1 

DET 0008 Placa Homens Trabalhando Rev1 

DET 0009 Tapume Proteção Rev1 

DET 0010 Visores Processo Cruzeta Rev1 

DET 0011 Localização Registro Rev1 

DET 0012 Escoramento Tipo Pontalete Rev1 

DET 0013 Escoramento Tipo Descontinuo Rev1 

DET 0014 Escoramento Tipo Continuo Rev1 

DET 0015 Escoramento Tipo Especial Rev1 

DET 0016 Placa de Sinalização Obras Rev1 

DET 0017 Cavalete de Sinalização Rev1 

DET 0018 Caixa de Registro Rev1 

DET 0019 Hidrante de coluna Rev2 

DET 0020 Hidrante Incêndio Rev2 

DET 0021 Escritório de Obra Rev1 

DET 0022 Cadastro Ligação Água Frente Verso Rev3 

DET 0023 Guia Chapéu Rev4 

DET 0024 Placas para Obras Rev1 

DET 0025 Placas de Advertência Rev1 

DET 0026 Placas de Desvio Rev1 

DET 0027 PV Tubo CA Pré moldado Rev2 

DET 0028 Grelha Articulada Rev7 

DET 0029 Boca de Leão Padrão Rev0 

DET 0030 Boca de Lobo Rev0 

DET 0031 Bloco de Ancoragem Tê Rev0 

DET 0032 Poço Visita e Inspeção de Anéis Concreto Rev0 

DET 0033 Ancoragem Metálica Madeira Rev0 

 


