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B = largura

I = comprimento de uma câmera

n = número de filtros

cada filtro -- B = l= 3,00m

Atotur = 2 x 3,0 x 3,0 = 18m2

Taxa de fillradlo = I 267 m'-+
m2.dia

Altura livre --r0,40m

Altura de água sobre o leito filtrante -+ 1,97m

Altura da camada de seixo -r 0,50m

Altura da camada de areia -+0,70m

As figuras seguintes mostram as dimênsões do filtro em corte e planta da unidade

Íiltrante.
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H =1,50m cd =0,40

S =0,0256m

Q --200mm

Dreno do fundo do filtro

Lavagem dos fl/Í/os

Velocidade ascensional = 0,80 m/min (adotado)

Qw = S.v + Qw =9,00.0,80 = 7,20m3 I min (para cada filtro)

Calha para coleta da água de lavagem

l
A^,=1,3.b.H z

H = altura máxima

B = largura calha

Largura -+l = 0,26m (cada calha) --- B= 2x 0,26 = 0,52m

J

(mesmas calhas que levam água decantada para o filtro)

H = 0,32m

Volume de água para lavagem

Tempo de lavagem = 14 minutos

Vol = Qmt m -» Volume = 100,00n3

(adotodo Re sematório de Lov = l00m')

Altura mínima entre extremidade de calha e leito

Altura mínima = eseixo + eareia x 0,15 = 0,50m

Tubulaçâo de água de Lavagem (entrada no Íiltro)
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12 ESPECTFTCAçOES DE SERVTçOS, MATERIA|S E

O objeto da presente Especificação Particular é o de Íixar as diretrizes e esta lecer

os procedimentos básicos a serem observados para a perfeita execução das obras de

Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Agua de São Bernardo - MA,

incluída a previsáo de fornecimento de todos os materiais e equipamentos

necessários e requeridos para as obras.

A execução dos serviços obedecerá às presentes especificaçôes, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instruções eventualmente fornecidos pela

CONTRATANTE, no curso das obras. Obedecerá também às Normas e

EspeciÍicações da ABNT no que forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as

presentes especificações.

Quaisquer detalhes técnicos ou modificações de p§eto que se façam necessárias à

perfeita execução das obras, serão emitidos pela CONTRATANTE durante o

andamento dos serviços e constituiráo parte integrante destas especificaçôes

12.1 PRELIMINARES

- Farão parte integrante desta Especificação Particular, as Normas da

CONTRATANTE, bem como todas as Normas, Especificaçôes Técnicas e Métodos

da Associaçâo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas direta ou

indiretamente com obras, serviços e materiais;

- Deverá ser considerada a exigência de manter um engenheiro devidamente

credenciado, constantemente nas obras, devendo a EMPREITEIRA indicá-lo à

CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato;

//-ÕL

- Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente

Engenheiro Fiscal, durante o tempo de duração das obras;

- A EMPREITEIRA obedecerá aos desenhos e detalhes consta

de aco

ntes do o,

odo

bem

como recomendações e demais esclarecimentos fornecidos pela FISCALIZAÇÃO;

- O fornecimento de ferramentas, utensílios e equipamentos necessários à execução

das obras correrá por conta única e exclusiva da EMPREITEIRA;

- A EMPREITEIRA também é responsável pelo fornecimento, instalação,

movimentaçáo de tapumes, como cones de sinalização, passarelas, placas de obras

e todos os procedimentos necessários ao atendimenlô das posturas municipais,
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estaduais e federais, relativas ao trânsito e à segura

referentes a estes serviços estão inclusos no BDl,

- Leis Sociais - Todos os impostos e taxas, êncargos sociais que incidem direta ou

indiretamente sobre os serviços aqui especificados correrão por conta única e
exc|usiva da EMPREITEIRA;

- No caso de divergência entre Normas citadas e esta Especificaçáo, prevalecerão as

condições impostas neste documento.

12.2 DTSPOSTçÕESGERATS

Estas especificações abrangem todas as atividades envolvidas e os serviços

necessários à execução das obras em referência, por parte do CONSTRUTOR,

compreendendo basicamente os seguintes serviços e fornecimentos.

12.2.1 Serviços a Cargo do Construtor

r' lnstalações preliminares e mobilização, eompreendendo a implantação dos

canteiros de obras e todas as providências e recursos necessários à perfeita

execução da obra,

r' Serviços iniciais (obtenção de projetos, de autorizações junto a órgãos

competentes, planejamento e programação dos serviços e aquisiçôes, etc.);

r' Serviços de locação da obra, demolições requeridas (pavimentos, cercas, etc.)

e execução de sinalização da obra adequada às condiçóes de manutenção da

utilizaçâo da área pela CONTRATANTE;

/ Seruiços em terra, compreendendo escavações para as estruturas, valas para

assentamento das tubulações e caixas, escoramentos de valas, reaterros e

compactaçáo de cavas e valas, bota-fora, etc.;

Serviços de implantação do sistema o" or"n"g"ffi[ndo, incluídos os

fornecimentos e assentamentos das tubulações " $ulleu" das caixas e

poços de visita previstos;

trabalho.

oJ.! ,
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PROCESSO

Pltil .FOLHANO

rEúoR[AL DEsctuTrvo DA co[cEpçÂo Do srsrE A oE aBAsrEc[tENTo DE ÁcuÂ - sÁo EERI{ARDo Págin. - 62-



Ei9.,rrEÉSrirE.rrà.,A!rt!..cdrrtF6r§^G ouúr a^,i0, Po'§4. ssrdt
dpJ f ' 2r 617 ÀrrruÍ a3 - isc Às Dlr l ,2 rnr!
Fo..F& (r3' 3,]5. $!7 E !* úD'.&n r.ú &
,loflP.g. 'flÚ nmàí

/ Estruturas de concreto armado, compreenden

materiais e equipamentos (formas, armad

adequada execução das mesmas;
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/ Montagem das tubulações, peças, aparelhos e acessórios, conforme indicado

no projeto, incluídos a execução de ancoragens, transportes, testes e
desinfecção; bem como a execução das interligaçôes destas novas tubulaçôes

às existentes;

r' Construção de caixas de proteção de válvulas, aparelhos e poços de visita,

conforme indicado no projeto;

/ Execução dos serviços complementares, tais como: ventilações, tampas de

inspeção, drenagem de cobertura, indicadores de nível, escadas, etc.;

Construção das estruturas de apoio ê de ancoragens das tubulações,

r' Execução das obras complementares e de urbanização de áreas,

compreendendo redes de drenagem e esgotamento, pavimentações,

revestimento vegetal, etc., com recomposição das áreas à sua condição

anterior;

Controle de qualidade da obra

12.2.2Fornecimentos a Cargo do Construtor

/ Tubulações (elementos tubulares) em aço, registros de gaveta, ventosas,

válvulas de retenção, válvulas automáticas, juntas de desmontagem,

medidores de vazâo tipo Parshall e ultrassônico, comportas em plástico

reforçado de Íibra de vidro e aço inoxidável, bombas dosad §.

12.3 RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

As obras necessárias e previstas para a ampliaÉo do Sistema de Abastecimento de

Agua na cidade de Sâo Bernardo - MA estão abaixo apresentadas.

'12.3.í lnstalações Preliminares e Ganteiro de Obras

g191@rnecimé
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lnstalações Preliminares e Mobilização, compreende

de Obras e todas as providências e recursos necessários à perfeita ção das

obras, inclusive o fornecimento e a instalaçâo de placas de identificação das mesmas.

í2.3.2 Captação

A captaçâo será do tipo flutuante composta de uma unidade flutuante.

í2.3.3 Adutora de Água Bruta

lmplantação de uma adutora de água bruta, interligando a captação à ETA projetada.

12.3.4 Estação de Tratamento de Água

Foi Projetada uma ETA do tipo convencional com vazão de 200m3/h.

12.3.5 Unidades de chegada

Câmara de chegada de água bruta. A água bruta será recalcada para uma câmara de

chegada e então encaminhada para o canal do medidor Parshall. Medidor de vazáo

tipo Parshall de 't polegadas instalado no canal de entrada na ETA.

12.3.6 Floculadores

lmplantação de floculadores hidráulicos do tipo chicana.

í2.3.7 Decantadores

A decantaçâo será feita em dois decantadores de alta taxa, com fluxo laminar, através

de perfis de PVC, inclinados em 600.

12.3.8 Filtros

A Íltração deverá ser feita através de quatro filtros do tipo rápido, autolaváveis, taxa

declinante variável e leito filtrante duplo (areia e antracito), com fundo falso tipo de

vigas caliÍornianas

,I2.3.9 TANQUE DE SECAGEM

Será implantada uma unidade de tratamento de resíduos (UTR), destinada a tratar a

água resultante das descargas dos decântadores e da lavagem dos filtros da ETA. A

UTR será composta por dois tanques de secagem para a deposiçâo dos sêdimentos.

12.3.10 Casa de química

A edificação da casa de química será implantada na área da ETA, em plataforma.

ü-\
PROCESSOJ,JOAIOJJ
MODALIDADE
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A Casa de Química contará com depósito de produtos

dosagem de reagentes, laboratório, instalaçóes sanitárias, escritório,

almoxarifado.

e

12.3.11 Rede de distribuição

A sede do município de São Bernardo foi dividida em dois subsistemas de

abastecimento de acordo com a planta geral.

Os elementos tubulares, peças, conexôes e aparelhos, serão fornecidos e montados

de acordo com as normas e recomendações da ABNT e orientaçôes da

CONTRATANTE. Nos casos omissos devem prevalecer as normas A\ 
^ 

/A, AWS,

ASTM, etc. apliúveis.

't2.4 NORMAS GERATS PARA EXECUçÃO DOS SERVTçOS

12.5 lnstalações Preliminares e Canteiro de Obras

A implantação do canteiro de obras se fará em obediência à norma de procedimentos

da CONTRATANTE.

1 2.5.1 Unidades Fislcas

Construção das unidades físicas compatíveis epm as necessidades da obra, do valor

do empreendimento, do prazo de execução, das necessidades quanto às áreas de

estocagem de materiais e guarda de veículos e equipamentos.

O local escolhido para construção deverá estar localizado próximo à obra, ter fácil

acesso através de vias bem conservadas e ser previamente aprovado pela

FISCALIZAÇÃO. No caso destas unidades virem a se localizar no interior de área de

unidade existente deverão ser observadas as condições adequadas para assegurar a

continuidade das atividades aí desenvolvidas pelas equipes técnicas da

CONTRATANTE, devendo esta proposição ser também previamente aprovada pela

Fiscalizaçâo.

Para detalhes do canteiro de obras, ver desenhos em anexo.

rVlülGos sala de
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GALPÃO PROUSÓRIO

12.5.2 Placas de Obras

Fornecimento e instalaçâo de placas epm dimensões, dizeres e cores de

conformidade com normas específicas .

A instalação de placas de firmas fornecedoras dependerá da aprovaçâo prévia e da

Fiscalizaçáo.

12.6 ServiçosPreliminares

'12.2.1 Obtenção, junto à Fiscalizaçâo, dos projetos básicos e

especifica@es técnicas para execução dos serviços e fornecimento dos materiais e

equipamentos e de todos os demais documentos relativos ao empreendimento.

12.2.2Yisloria da área de implantação da unidade a ser implantada e análise dos

cadastros da infra-estrutura local, tal que sejam previamente identificadas as

oB3ÉRVAÇOÉ5
rÊ otnrno' :,oo'
COBERT.: TELIA El.,l FIBROCIM ENTO
PORTA Fl : óOl2 lO MADEIRA
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interferências, pontos de interligações, etc. necessários

dos projetos.

12.2.3Obtençáto da autorização necessária, junto aos órgãos competentes, para a

realização dos serviços. Prováveis ônus decorrentes de pagamentos de taxas junto

aos órgãos da Administração Pública, para a liberação/aprovaçáo das autorizações,

deverão ser considerados pela Construtora na estruturação do BDI - item Adm.

Central.

12.2.4 Planejamento e programaçâo do suprimento de materiais e da mão-de-obra

necessários à execução da obra, inclusive de eventuais recomposiçÕes de

pavimentos e revestimentos a serem feitos em conformidade com os pré-existentes.

12.2.5limpeza do teneno e demolições para liberaçâo da área de projeto, com

destinação dos materiais para bota-fora. Os formigueiros quando existentes deverão

ser extintos.

12.7 Controles Geológicos e Geotécnicos

Os requisitos construtivos, detalhados explicitamente ou sugeridos neste projeto, a

partir do Relatório das Sondagens efetuados no local, e relativos às:

/ Estruturas (temporárias ou permanentes), de qualquer natureza, destinadas à

contenção de escavaçôes;

/ Drenagens superficiais e profundas (provisórias ou definitivas), esgotamento

de valas e rebaixamento de lençol freático;

/ Reaterro compactado, proteções subterrâneas e superficiais contra erosões,

substituiçôes de materiais de reateno;

/ Recomposições de pavimentos, bota fora de materiais e limpeza de sítios de

obras;

/ Apoios contínuos e ancoragens de tubulações subterrâneas

Deverão ser reavaliados na fase de execução das obras, em função das condiçôes

geológicas e geotécnicas especíÍcas efetivamente reveladas pelo subsolo

escavado, procedendo-se aos eventuais ajustes necessários. A reavaliação, bem

Plí .FOLHANO /.V2)
PRocES§E2Q)DQIQSL
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como os eventuais ajustes, caberá à Construtora que os

CONTRATANTE para aprovação.

12.8 Controles Topográficos

Todas as indicações topográÍicas planialtimétricas constantes deste projeto deverâo

ser confirmadas durante as obras, por controle instrumental apropriado.

Em caso de distorçôes em relação aos valores indicados, desde que excedam as

tolerâncias convencionais, a Construtora deverá comunicar à FiscalizaÉo da

CONTRATANTE para fins das providências e ajustes necessários.

'12.9 Locação de Redes

12.5.1 A locação das redes (tubula@es de água e redes de esgotamento) deverá ser

precedida de pesquisa e execução de sondagens de reconhecimento do terreno para

a devida localizaçáo de redes existentes, bem como de todas as interferências

existentes na infra-estrutura do local.

12.5.2 As cotas mencionadas nos desenhos deverão ser obrigatoriamente,

observadas para a locação obras.

ou deverá ser devidamente armazenado, se ainda útil, para uso na recom

12.11 Escavações

As especificaçôes contidas nesta seção sáo aplicáveis para quaisquer scavaçoes

necessárias no assentamento e montagem de tubulações, preparo de fundaçôes para

estruturas de concreto, etc.

As escavações a serem executadas obedecerâo rigorosamente às cotas e indicações

do projeto, devendo permitir fácil escoamento das águas pluviais e cuidando-se ainda

MEtitoRtaL DESCRTflVO DA CONCEPçÀO DO S|STEMA DE ÂBASTECIIENÍO DE ÀGUA- SÀO BER ARDO Págin. -l9-
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12.10 Demolições

12.6.1Antes de qualquer demoliçáo, o responsável pelo serviço deverá tornar

conhecimento da natureza das obras a executar de modo a providenciar o que se fizer

necessário para a adequada recomposição.

12.6.2O material proveniente da demolição será imediatamente removido para o local

indicado pela Fiscalizaçâo e aprovado pela Prefeitura se não puder ser reaproveitado

L-



PM .FOLHAN'

PROCESS

MODALIDADE

que

6r0.,$ri. S.ror..rúrrr - Aq.r.. C6roô
fr. rrrE: orrr r^ r ' 0, ni-4r §ao llrrlxr - clp 6r orr.aro
arrJ x.r 2r 3a7 a,@,{r nsa asrroltt r? rar,J
rsÉ& l09q ]ló . ,55, E.!- ü&O!t.r.m t

que não haja vegetação de qualquer espécie nas su

estruturas e tubulaçôes e ou que serâo reaterradas após a conclusão das obras

A escavação manual consiste na escavação de material solto ou frouxo e de outros

materiais, onde não for possível a utilizaçâo do equipamento mecânico convencional

de escavação ou em áreas onde o emprego de equipamento mecânico possa danificar

estruturas existentes.

A escavaçâo mecanizada consiste na escavação de solos, de rocha alterada ou

fraturada, e de pedras soltas, por qualquer equipamento de terraplenagem.

Escavações ou demolições com emprego de fogo ou explosivos, salvo por autorizaçáo

expressa da CONTRATANTE, não serão permitidos. Caso seja necessário o seu uso,

caberá à Construtora a obtenção das permissões legais cabívêis, bem como a

responsabilidade quanto à compra, manuseio e utilizaçâo dos explosivos, à segurança

das operaçôes e eventuais danos causados.

Antes do início da escavação, a Construtora submeterá à CONTRATANTE um plano

de escavação baseado em levantamento topográfico, sondagens e observações

técnicas de campo. Além dos detalhes de operação, o plano deverá também detalhar

o fluxo do material para as situaçôes de seu bota-fora, remanuseio ou substituição, tal

que as obras não tenham seu desenvolvimento prejudicado.

Escavaçôes executadas fora dos limites indicados nos desenhos, realizados por

conveniência da Construtora, não serão consideradas para fins de mediçâo.

As escavações serão feitas de acordo com os limites, taludes e greides mostrados

nos desenhos, ou como determinado pela CONTRATANTE em casos particulares.

Superfícies expostas serão bem acabadas, regularizadas e com drenagem adequada.

As superfícies de escavação deverão ser protegidas por lona plástica e canaletas,

para controle do fluxo das águas pluviais.

Os taludes de escavação permanentes deverão ser protegidos com o plantio de

grama, o qual deverá ir sendo

concluída, para prevenir erosões

executado à medida que a escava for sendo

12.í2 Escavação de Valas

rExoRlAL DEscRrnvo DA cor{cEpçÃo Do slsTEMA DE ABASTECTMENTo 0E ÂcuÂ - sÁo BERTARm Página - 70



PM .FOLHA N'
PaoJE 106 L §t.t t( os LÍD..l.

ErÉíúr StÚI.rír.,rr - 4t.5.. cffi
e, í! r[{ 0rúr a l , i0, rhq. 5e rrnlrü - c€P Àí0n a&
clrJf .2lolEr/orll,rsc EsLÍ,IÀl,rrrnr.á
Forú& (rl., J?lj. t557 E{* rúa.grd..m àÍ
Ha,.ftí. rEri.M&

PR0CESSê

MODALIDADE

12.8.1 As valas deverão ser êscavadas perfeitamente a

horizontais. O fundo da vala será nivelado segundo as declividades lecidas na

Nota de Serviço e acertado de modo a receber as tubula@es sem esforços pontuais

ou apoios localizados, não previstos no projeto.

12.8.24largura da vala deverá ser mantida constante, em toda sua extensão, de

modo a se obter uma superfície uniforme em projeto horizontal e deve ser compatível

com a largura do compactador a ser utilizado.

12.8.3 A largura mínima da vala deverá considerar os equipamentos de compactação

a serem utilizados quando do aterro das mesmas e observar as Normas de Segurança

do Trabalho.

í2.8.4 As profundidades das valas serão as deÍinidas em p§eto.

12.8.5 O material resultante da escavaçâo, que não puder ser reaproveitado, deverá

ser imediatamente removido para local aprovado pela Fiscalização e pela Prefeitura.

O material passÍvel de reaproveitamento deverá ser depositado, provisoriamente, de

modo a nâo perturbar os serviços, não comprometer a estabilidade dos taludes e não

permitir a invasão das valas pelas águas das chuvas. No período chuvoso, o material

armazenado deverá ser coberto com lonas plásticas de modo a conservar a sua

umidade natural.

12.8.6 Materiais oriundos das escavações das valas e não adequados ao

reaproveitamento devem ser obrigatoriamente removidos, tais como:

a) Os entulhos provenientes de vegetais e de animais;

b) Os elementos grosseiros (minerais ou não) de dimensões maiores de 3 cm;

c) Os solos turfosos (grande porcentagem de partículas fibrosas);

d) Os solos excessivamente orgânicos;

e) As argilas muito gordas (untosas ao tato);

f) Os siltes muito expansivos.

12.8.7 Para se evitar o acúmulo de material e facilitar o tráfego de veículos e

pedestres, as atividades de escavação, assentamento de tubulação ê reaterros

deverão ser, sempre que possíveis executadas de forma subseqüente.

'12.8.8 Em casos especiais, a serêm definidos pela FiscalizaSo, o material escavado

deverá ser totalmente confinado em caçambas, caixotês ou sacos plásticos

independentemente de seu reaproveitamento ou não.

t\
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12.8.9 O escoramento, caso necessário, deverá ser

das valas ou cavas de fundação conforme a norma e

PM .FOLHAN'
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specifica da CONT TANTE

12.8.10 O material proveniente das escavaçôes, segundo a sua natureza, será

classiÍicado nas seguintes categorias:

a) Material de primeira categoria

Terra em geral, piçana ou argila, rocha em adiantado estado de decomposição,

seixos rolados, ou não, com diâmetro máximo inferior a 15 cm, qualquer que seja o

teor de umidade que possuam sus@tíveis de serem escavados com retro-

escavadeira dotada de caçamba convencional.

b) Material de segunda categoria

Material com resistência a penetração mecânica inferior ao granito, blocos de rocha

de volume inferior a 0,50 m3, mataóês e pedras de diâmetro médio superior a '15

cm, rochas compactas em decomposição, suscetíveis de serem extraídas com o

emprego de retro-escavadeira com uso crmbinado de rompedores pneumáticos.

c) Material de Terceira Categoria - Rocha

Material com resistência a penetração mecânica igual ou superior ao granito, continuo

ou em blocos de volume superior a 0,50 m3, suscetível de ser extraído somente com

o emprego contínuo de explosivos ou outros processos especiais de desmonte. A

utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE e

demais autoridades competêntes.

Drenagem e Esgotamento

Quando a escavação atingir o lençol d'água, Íato que poderá criar obstáculos à

perfeita execução da obra, deverá ser executado um dreno de brita 2 ou 3, com seções

mínimas de (60 x 20) cm2 ou de manilha furada ou porosa com as ju ,em
lvidodiâmetro e linhas dimensionadas conforme avazáo a ser drenada e

por brita.

nvo

Deverâo ser abertas valetas laterais para o lançamento das águas drenadas em

pontos adequados para recebê-las ou construídas cavas de sucção para serem

utilizadas bombas convenientemente dimensionadas ao esgotamento das vazões

drenadas.

Esôôremêntos
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12.10.1 Em toda vala com profundidade superior

escoramento. A Construtora, com a aprovaÇão da Fisca EA o, executará, so sua

responsabilidade, o escoramento adequado das valas ou escavações em geral, de

modo a garantir a incolumidade das pessoas, evitar danos a terceiros e possibilitar o

normal desenvolvimento dos trabalhos.

A Fiscalização, em qualquer tempo, poderá exigir a apresentação da memória de
qálculo referente aos escoramentos utilizados, no caso de a Empreiteira querer usar

escoramentos diferentes daqueles recomendados pela CONTRATANTE.

12.12.1 Considerações especÍficas em relação ao escoramento.

Os tipos de escoramento usualmente considerados são:

a) Pontaleteamento

Com pranchões de seção (0,04 x 0,30) m2, espaçados no máximo 1,35 m e

contraventados com estroncas de eucalipto de O 0,í2 m.

b) Descontínuo

Com pranchões de seção (0,04 x 0,30) m2, espaçados no máximo 0,30 m, travados

horizontalmente por longarinas de seçâo (0,075 x 0,15) m em toda a sua extensão e

estroncados com eucalipto de <D 0,12 m a cada 1,35 m.

c) ContÍnuo

Com pranchões de seção (0,04 x 0,30) m'?, unidos uns aos outros, travados

horizontalmente por longarinas de seção (0,075 x 0,15) m2 em toda a sua extensão e

estroncados com eucalipto de O 0, 12 m a cada í ,35 m, ou

Com estacas-prancha metálicas leves, em forma de "U' cravadas com io de

Poclain ou equipamento equivalente e unidas umas às outras travadas

12.10.3 Caso ocorra necessidade de escoramentos especiais, em fun do tipo

de terreno e/ou profundidade excessiva, a Construtora deverá apresentar o cálculo do

dimensionamento do escoramento para análise e aprovaçâo da Fiscalização.

12.10.4 As valas somentê serão consideradas escoradas, para efeito de

pagamento, quando o escoramento Íor sendo removido ao mesmo tempo em que o

reaterro for sendo completado. Somente quando a profundidade for igual ou inferior a

1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) é que o escoramento poderá ser

totalmente removido.

(1S[.m será obriga
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í2.í3 Assentamento de Tubulação

12.11.1 As tubulaçôes deverão estar apoiada

PM .FOLHANO

PROCESSO

MODALIOADE

VISTO:

s inteiramente sobre o fundo das

seus

À

valas previamente preparadas e sem depressões nem saliências. Ao serem

assentados, os tubos e as peças deverão estar perfeitamente limpos internamente.

12.11.2 Os tubos e peças devem permanecer ao longo das valas, antes de

serem assentados, o menor tempo possível com o objetivo de evitar acidentes e

perdas.

12.11.3 As montagens dos tubos, peças, conexões, aparelhos e acessórios

deverão ser efetuadas conforme previsto nos projetos básico e estrutural.

12.11.4 Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá

ser tampado evitando, assim, a entrada de elementos estranhos.

12.11 .5 Tendo em vista tratar-se de assentamento de tubulações a serem

interligadas a tubulaçôes existentes, caberá ao Construtor, anteriormente à locação

altimétrica das estruturas o prévio cadastramento destas tubulaçôes, com escavação

nos locais necessários e sua perfeita identificação. A partir daí deverão ser checados

os dados do projeto, acionando-se a CONTRATANTE para a eventualidade de serem

requeridas revisões e ajustes nos referidos projetos.

12.14 Transporte de Materiais

12.12.1 As despesas relativas à carga, descarga, estocagem e ao manuseio dos

materiais deverão ser consideradas pela Co

dos serviços de assentamento.

12.12.2 As despesas relativas ao

nstrutora e inclusas nos prêços itários

transporte dos materiais,

almoxarifados ao Canteiro de Obras, deverão ser consideradas pela Construtora e

inclusas na estrutura do seu BDI - no item Administração Local.

12.12.3 A quantidade de materiais a ser transportada para as frentes de serviços

deve ser compatível com a produção diária prevista no cronograma de obras.

12.15 Aterro de Valas e Cavas de Fundação

12.13.1 Na execução do aterro de valas, deverá ser considerada a proteção

inicial da tubulação. Para tal, o aterro deverá se executado em duas etapas:

1'Etapa: aterro de compactação manual até 20 cm acima da geratriz superior do tubo.
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28 Etapa: aterro complementar de compactação mecânica

12.13.2 Materiais para aterro de valas e cavas de fundação:

Os materiais para o aterro devem apresentar as seguintes características

Ausência de pedras, de vegetação e de corpos com diâmetro superior a 3 cm;

/ Baixa compressibilidade (pequena diminuição de volume dos solos sob a ação

de cargas);

Baixa sensibilidade à ação da água;

r' Boa capacidade de suporte.

Na execução do aterro, deverá ser utilizado, preferencialmente, o próprio material da

escavação. Excepcionalmente, seráo aceitos materiais granulares (não coesivos)

conforme critério estabelecido pela CONTRATANTE e após a proteçâo inicial da

tubulação. Exemplos:

Pedregulho natural arenoso,

Areia e cascalho rolado;

Brita de boa qualidade;

Escórias siderúrgicas de alto forno de granulação adequada;

Finos de minério de ferro

12.15.1 Enchimento de Valas

Devem ser observados os seguintes procedimentos de enchimento de valas para

todos os tipos de tubos:

a) iniciar o aterro logo que possível e com o cuidado necessário para não haver

deslocamento lateral da tubulação e esforços adicionais na mesma;

b) homogeneização do material com separaçâo e retirada de pedras, torrôes e

outros e a determinação da umidade ótima de compactação. Se for o caso,

providenciar a correção da umidade com aeração ou umedecimento;

c) Aterro de l' Etapa

MODALIDAD

PROCESS

PM .FOLHA N'
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r' Aé a geratriz superior do tubo, colocar o material,

da tubulaçâo em camadas que podem variar de 5 cm até o máximo de 10 cm;

/ Alé 20 cm acima da geratriz superior da tubulaÉo, deve ser usado

equipamento manual e as camadas sucessivas de compactaçáo deverão ter

até 10 cm de altura;

/ Usar um pequeno soquete para a compactaÉo do aterro de modo a não atingir

a tubulação. Não permitir o tráfego de pessoas sobre a tubulação antes de ser

atingida uma altura de 20 cm de ateno acima da geratriz superior do tubo;

r' Deverâo ser tomadas todas as precauçôes para não danificar as juntas e as

tubulações;

d) Aterro de 2â Etapa

/ Deverá ser executado em camadas sucessivas, de altura máxima igual àquela

que o equipamento utilizado possa compactar e não podendo exceder 20 cm;

r' A reconstituição do corpo do ateno complementar deverá atingir a cota da base

do pavimento a ser reconstruído.

procedimento de aterro.

12.15.3 Compactação

A compactação do aterro pode ser feita por

a) equipamentos manuais;

b) equipamentos mecânicos.
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12.15.2 Adensamento

Permite-se o uso da água para consolidaçâo de ateno somente quando da existência

de material granulado (areia e cascalho rolado).

A quantidade de água deverá ser suÍiciente para preencher os vazios do solo. Deverá

ser evitado que o excesso da água escorra para que não haja alteração das condições

de suporte do solo subjacente aos tubos.

Opcionalmente, poderão ser utilizados vibradores de imersão complementando o
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A compactação manual deverá ser realizada com o

primeira etapa.

No aterro, de segunda etapa, é obrigatória a compactação mecánica que pode ser

feita por pressão ou por impacto.

A compactação mecânica deve ser iniciada no centro da vala em direção às laterais

para que o material seja comprimido contra o talude da vala (local de mais difícil

compactação). Os equipamentos para a compactação mecânica do ateno poderão

ser vibratórios ou de ação dinâmica.

Os equipamentos vibratórios são rec,omendados para solos granulares poucos

coesivos, tais como: areia, pedra britada, escória, minério pouco plástico, cascalho

arenoso, saibro áspero, etc.

Os equipamentos de ação dinâmica sáo recomendados para solos Íinos mais

coesivos (silte) ou para solos granulares com matriz coesiva (cascalhos silto-argilosos,

minérios plásticos, etc.).

O grau de compactação deverá atingir, no mínimo, 100% do proctor normal para pistas

pavimentadas e ruas com declividade acentuada (maior ou igual a í5%) e 97o/o do

proctor normal para os demais casos.

12.16 Áreas de Empréstimo

Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado no local

da obra, ou se veriÍique ser este material inadequado à compactaçáo, haverá a

necessidade de utilizar-se de área de empréstimo.

A Construtora deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE os locais onde fará

o empréstimo de material. O aluguel ou aquisição e/ou indenizaçáo, quando

necessário, das áreas de empréstimo será de inteira responsabilidade da Construtora.

A escavação ê transporte poderâo ser executados por qualquer método aprovado e

próprio para cumprir o objetivo da obra, A Construtora deverá avaliar as condiÇoes

dos materiais na área de empréstimo e fornecer meios aprop riados nusero

dos mesmos.

.@

Na área de empréstimo, a Construtora executará toda a limpeza

escavação superflcial seletiva até as profundidades e extensões
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VISTO:

transporte, drenagem e regularizaçáo da área de empréstimo durante ap sa
conclusão do trabalho, remoção dos materiais necessária para obter e tornar

adequados os materiais para uso na obra.

Só poderá ser transportado, para o local do aterro, o material com condição de

umidade tal que, ao chegar à praça de lançamento, esteja dentro da faixa especificada

para compactação, a critério da CONTRATANTE.

Os taludes finais das escavaçôes para empréstimo, não deverâo ter inclinações

maiores que dois na horizontal por uma na vertical e seráo protegidos com grama ou

outro método aprovado pela CONTRATANTE.

Ao concluir as operações de escavação, as áreas que ficarão permanentemente

expostas, deverão ser deixadas razoavelmente lisas uniformes e preparadas para

drenagem superficial.

12.17 Âreas de Bota-Fora

Os materiais escavados considerados inadequados pela CONTRATANÍE, serão

despejados em áreas de bota-fora por ela aprovada e licenciadas pela Prefeitura. A

aquisição e/ou indenização destas áreas será de inteira responsabilidade da

Construtora.

A forma e a altura dos depósitos em tais áreas deverâo se adaptar ao terreno

adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo com instruções da

CONTRATANTE.

A Construtora tomará precauções para que o material depositado nessas áreas náo

venha a causar danos às áreas adjacentes por deslizamentos, erosáo, obstrução de

valas, etc.

A Construtora tomará providências para que haja drenagem apropriada e proteção

dos taludes, conforme critérios da CONTRATANTE

í2.18 Recomposição de Areas

Todas as áreas para abertura de valas ou cavas de fundação, empréstimos e bota-

fora serão recuperadas, sendo os trabalhos integralmente executados pela

Construtora, inclusive a Íase de recomposição da vegetação de acordo com os planos

previamente submetidos à aprovação da CONTRATANTE.

C,1-11
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O prímeiro passo na recuperação é o acerto topográfico. Não será perm aa
permanência de taludes instáveis ou de áreas não drenadas onde possam vir ocorrer

à acumulação de águas. Para tanto, a área deverá ser acertada, com a eliminaçâo de

saliências, o preenchimento de bacias e a correção de taludes.

O passo seguinte é a recomposição de vegetação onde a Construtora é o responsável

pela manutenção da área recomposta, com irrigação, adubação até a pega definitiva

da vegetação.

12.19 Recomposição de Pavimentos

Os materiais destinados aos pavimentos deverão ser idênticos aos existentes e,

sempre que possível, aproveitar os materiais resultantes das demoliçôes.

A recomposição da base deverá ser, sempre que possível, idêntica à base original

(espessura e tipo de material) e deverá ficar nivelada e abaixo do revestimento

primitivo o suficiente para permitir o perfeito acabamento quando da recomposição do

pavimento.

Caso se utilize base de minério, este deverá apresentar CBR superior a 70 e,

terminada a compactação, a base deverá receber completa imprimação com ligante

apropriado.

Para se evitar o acréscimo incremental na largura das recomposições, o tráfego de

veículos nâo poderá ser liberado antes da execução das mesmas, a não ser que sejam

utilizadas chapas metálicas para proteçáo das valas.

Após a execução da base do pavimento, deverá ser feita a recomposição do

revestimento em um dos seguintes tipos:

a) concreto asfáltico;

b) calçamento poliedrico (pé-de-moleque);

c) calçamentocom paralelepípedos;

d) prêmoldados de concreto;

e) calçada portuguesa (mosaico de pedras);

0 calçada em concreto.

12.20 Cadastramento das Tubulações
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Deverá ser executado pela Construtora, o cadastro d u u açoes lmp tadas

incluindo, se for o caso, as modificações introduzidas em outras redes existentes no

trecho. O cadastro deverá ser feito em obediência às normas para cadastramento da

CONTRATANTE e em fichas fomecidas por ela.

Deverá ser executado pela Construtora, o cadastro das tubulações implantadas

incluindo, se for o caso, as modiÍicaçôes introduzidas em outras redes existentes no

trecho. O cadastro deverá ser feito em obediência às normas para cadastramento da

CONTRATANTE e em fichas fornecidas por ela.

12.21 Conlrole de Compactação

12.19-1 Os serviços de controle tecnológico de compactação serão efetuados

pela Construtora, sendo obrigatória a apresentação dos laudos para liberação das

medições correspondentes aos trechos e áreas em execução.

Na eventualidade dos serviços de compactaçâo a cargo da Construtora se apresentar

dentro de um nível de amostragem, aleatório, fora dos parâmetros técnicos

especificados, a CONTRATANTE contratará, às expensas da Construtora, os serviços

de controle tecnológico necessários.

12.19.2 A Fiscalização efetuará controles, que considerar oportunos, tanto para

constatar a exata aplicaçâo das normas e das especiÍicações e a qualidade dos

materiais em termos dimensionais e de resistência dos materiais, para adoção de

providências técnicas adequadas para execução da obra e outros se for o caso. Os

serviços de controle tecnológico de compactação serão efetuados pela Construtora,

sendo obrigatória a apresentaçâo dos laudos para liberaçâo das mediçôes

correspondentes aos trechos e áreas em execução.

12.22 Sinalizaçâo

Os tapumes e placas

fabricados conforme pa

de sinalização deverão ser fornecidos pela tora e

drões e dizeres estabelecidos pela CONTRATAN

Desde o seu início e até a conclusão da obra, deverão ser mantidos as placas e os

tapumes conforme padrão CONTRATANTE, bem como a sinalização complementar

para obras noturnas caso seja necessário.
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Os tapumes e pÍacas de sinalização deverão ser forneci dos pe a

fabricados conforme padrões e dizeres estabelecidos pela CONTRATANT

Desde o seu inÍcio e até a conclusão da obra, deverão ser mantidos as placas e os

tapumes conforme padrão CONTRATANTE, bem cpmo a sinalização complementar

para obras noturnas caso seja necessário.

12.23 Tapumes

As obras no perímetro urbano deverão ser isoladas por tapumes moveis, fornecidos

pela empreiteira, inclusive sua movimentação, conforme orientação da Fiscalização.

Os tapumes e sinalização para delimitação da área da obra, deverão ser fornecidos

conforme padrão CONTRATANTE.

12.24 Estruturas de Concreto

Esta seção abrange a execução de todos os serviços e fornecimentos relativos às

estruturas de concreto, a serem de acordo com os desenhos de construção e com o

que se especiÍica a seguir. Conforme previsto no projeto as estruturas de concreto

previstas envolvem a execução de: ' Estruturas da estaçâo de tratamento de água e

dos reservatórios compreendendo os novos floculadores, decantadores, filtros e

reservatórios, inclusive suas fundações; * As caixas de proteção de válvulas e

aparelhos e os blocos de ancoragem, conforme indicado nos desenhos de projeto.

12.24.1 Composição do concreto

O concreto estrutural deverá atender a todos os preceitos da NBR-6118 da ABNT e

também da norma especifica da CONTRATANTE para êstruturas de armado

para obras de saneamento. O concreto a ser executado nas di truturas

deverá ser dosado racionalmente e usinado para atender, em cada caso, a sistência

característica à compressão (fck) indicada no projeto. O CONSTRUTOR tomará todas

as precauções na fabricação, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e

cura do concreto, para obedecer a todos os requisitos destas Especificações. O

controle de qualidade do concreto deverá ser feito de acordo com as normas da ABNT,

com retirada de corpos de prova para a determina@o da resistência do concreto à

compressão e do seu índice de consistência.

12.24.2 Materiais
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O CONSTRUTOR será responsável pela qualidade de todos os compon s a serem

utilizados na mistura do cpncreto e a sua correspondência com indicaçôes com as

Normas da ABNT, Especificações e pormenores do projeto. O agregado miúdo

consistirá de areia natural ou areia artificial, ou uma combinação de ambas, isênta de

argila, e o agregado graúdo consistirá de pedra britada (fragmentos de rocha, duros,

densos duráveis e limpos). Será obrigatório o uso de brita gnáissica na execução na

execução dos concretos que Íicarão em contato com a água.

12.24.3 Dosagem e Mistura

O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos os equipamentos

necessários à dosagem e preparação do concreto serão de responsabilidade do

CONSTRUTOR. O concreto em contato com a água deverá apresentar um consumo

mínimo de cimento de 390 kg/m3 e relação água/cimento máximo de 0,50. O concreto

será misturado completamente, até ficar com aparência uniforme e com todos os

componentes igualmente distribuídos. Não será permitido um misturamento

excessivo, que necessite da adição da água para preservar a consistência necessária

do concreto. O tempo mínimo de amassamento para cada betonada, depois que os

materiais sólidos estiverem na betoneira, e desde que toda água de amassamento

seja introduzida antes de esgotado um quarto do tempo de amassamento, serão:

....Capacidade da Betoneira Tempo de mistura

1,0 metro cúbico ou menos 1,5 minutos

....1,5 metros cúbicos 2,0 minutos

. . ..2,5 metros cúbicos 2,5 minutos

o...3,0 metros cúbicos 3,5 minutos

12.24.4 Transporte do Concreto

O transporte entre a central de concreto e os locais de lançamento deverá ser tão

rápido quanto possível, evitando-se a segregação do concreto. O CONSTRUTOR

manterá a coordenação entre o equipamento de transportellançamento e a

disponibilidade do concreto pronto, evitando-se demasiado tempo de espera. O

concreto que contiver agregado de 38 mm deverá ser depositado no equipamento de
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transporte/lançamento diretamente da betoneira, e levado imediatame para o ponto

final de lançamento nas formas. Este procedimento tem a finalidade de evitar a

segregação do concreto, para o que o Construtor deverá dispor de um número

suficiente de equipamentos para evitar atrasos no lançamento. O CONSTRUTOR

deverá prever a utilizaSo de caminhões betoneiras para transporte do concreto entre

a central de concreto e a obra, quando em distâncias mais elevadas. O lançamento

do concreto será feito de maneira a evitar choques e deslocamentos em formas,

ferragens e embutidos.

12.24.5 Formas

As formas serão executadas pelo CONSTRUTOR com materiais aprovados pela

Fiscalização, de acordo com as dimensões indicadas no projeto. As formas deverão

ser estanques e ter resistência necessária para suportar a pressâo resultante do

lançamento e vibraçâo do concreto, sendo mantidas rigidamente em posiçáo, e não

se deformarem sob a ação das cargas e pressões internas do concreto fresco.

As formas serão colocadas de tal modo que as marcas horizontais sejam contínuas

em toda a superfície. Se as formas forem construídas com revestimento de madeira

compensada, ou painéis de madeira comum, as marcas verticais serão contínuas em

toda a altura da superfície.

Onde necessário, serão feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, limpeza e

adensamento do concreto. Todas as aberturas temporárias feitas nas formas, por

motivos construtivos, estarão sujeitas à aprovação da Fiscalização.

O tipo, formato, dimensáo, qualidade e resistência de todos os materiais utilizados

para as formas seráo de responsabilidade do CONSTRUTOR, e estarão sujeitos à

aprovaçâo.

Por ocasião do lançamento do concreto, as formas deverão estar isentas de

incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. Antes que o concreto seja

lançado, as superfÍcies das formas serão lubrificadas com um tipo de óleo que

impeçam efetivamente a aderência e não manche as superfÍcies de co leo

para formas de madeira consistirá de óleo mineral parafínico, puro, reÍinado e i color

Para permitir a execução da cura especificada e facilitar a rápida correção das

imperfeiçôes das superfícies, as formas serão cuidadosamente removidas tão logo o
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concrêto tenha endurecido e adquirido suficie nte resistêncía, para que a on o

resulte em trincas, desagregação ou quebra das arestas das superfícies, ou outros

danos para o concreto. As formas laterais não poderão ser removidas antes de

expirado o tempo mínimo de três dias após o último lançamento, salvo sob condição

de orientação específica da CONTRATANTE.

Quaisquer reparos necessários em superfícies serão realizados de uma só vez e

imediatamente após a remoção das formas.

12.24.6 Armadura

As barras para as armaduras serão fornecidas pelo CONSTRUTOR, obedecendo às

normas da ABNT pertinentes.

A armadura de aço será cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de

acordo com a prática usual e as normas da ABNT. Sob circunstância alguma será

permitido o aquecimento do aço da armadura para facilitar o dobramento.

A armadura de aço preparada para,colocação será guardada de modo adequado, a

fim de evitar contato com terra e lama, bem como será etiquetada, para permitir pronta

identificaSo.

A armadura, antes de ser colocada em sua posição deÍinitiva, será totalmente limpa,

ficando isenta de terra, graxa, tinta, carepa e substâncias estranhas que possam

reduzir a aderência, e será mantida limpa até que esteja completamente embutida no

concrêto.

A armadura de aço será apoiada na posição definitiva como indicado nos desenhos,

e de tal maneira que suporte, sem deslocamentos, as operações de lançamento de

concreto. lsto poderá ser obtido com o emprego de barras de aço, blocos pré-

moldados de

Fiscalizaçáo.

argamassa, ganchos de metal ou outros dispositivos ap s pela

Não será permitida a coloc€tçáo de armadura de aço em concreto fresco e nem o

reposicionamento das barras, quando o concreto estiver no processo de

endurecimento. Nas juntas de construção, onde as barras podem permanecer

expostas durante um longo período, as mesmas seráo protegidas contra corrosáo.

O concreto nâo poderá ser lançado antes que a Fiscalização tenha inspecionado e

aprovado a colocação da armadura.
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Nenhum concreto será lançado até que todo o trabalho de formas, de instalações de

peças embutidas, de preparação das superfícies das formas e da armação tenha sido

integralmente concluído e aprovado pela Fiscalizaçâo.

lmediatamente antes do lançamento do concreto, todas as superfícies de fundação,

sobre as quais, ou de encontro às quais, o concreto deva ser lançado, estarão livres

de água, lodo ou detritos, limpas e isentas de óleo, aderências indesejáveis,

fragmentos soltos, semi-soltos e alterados.

Superfícies porosas nas fundações, de encontro às quais o concreto deva ser lançado,

serão completamente umedecidas, de modo que a água do concreto fresco recém-

lançado não seja absorvida.

As superfícies de concreto sobre as quais, ou de encontro às quais, o concreto novo

será lançado, devendo a elas aderir, mas que tenham se tornado tão rígidas que o

concreto novo não possa ser incorporado ao concreto antigo, são definidas como

juntas de construção. As superfícies destas juntas de construção deveráo apresentar-

se limpas, saturadas e livres de excessos de água, antes de serem cobertas com o

concreto fresco.

A limpeza consistirá na remoção de nata, concrêto solto ou defeituoso, areia e outros

materiais estranhos.

As superfÍcies das juntas de construção serão limpas (remoção de nata, concreto solto

ou defeituoso, areia e outros materiais estranhos) com escovas de aço, ou qualquer

outro método aprovado pela Fiscalização, imediatamente antes do início do

lançamento do concreto.

Além deste sistema, poderá haver necessidade de um tratamento adicional de modo

a retirar adêrências de concreto ou outros materiais estranhos, por meio de raspagem,

apicoamento ou outros meios apropriados, aprovados pela Fiscalizaçâo.

As juntas de construção serão aproximadamente horizontais, a não r que seja

indicado de outra forma nos desenhos de projeto.

12.24.8 Lançamento do Concreto

En,i,'/ur Sftâ. rÀà.dr - Aq.tu r CoúnÁ|dd*r@ o'dr.?rÁ í.0, i.rMç. sl,tbttlt-cqp r5o447o
cM./r, rr3 6r,0Jr,0ú,.& - nsc Esr,rrurl ,tr30.n,.6
rdir.. toeslrr5 5li, E.!- ddroU,,lr Mà,
ll''.PqrlÚ.,.6'

HEitoRtaL DESCRITNo DA colcEpÇÁo m ssrElrÂ DE aBAsÍEctMENÍo DE ÂcuA - sÀo BERilaRm PàÍrirr - E5 -

12.24.7 Preparação para Lançamento do Concreto



?,OJLÍÜS L SLNIICT\\ LIDI,

PM ,FOLHANO

PROCESSC o
MODATIDÂDE

VISTO:

O concreto será lançado somente com tempo seco, a náo serque seja au

outra forma pela Fiscalização.

Todo o concreto será colocado em subcamadas contínuas, aproximadamente

horizontais, sendo que as espessuras das subcamadas não excederão O,S m, e serâo

vibradas de tal modo que garantam o monolitismo entre subcamadas sucessivas.

O concreto re-misturado não será usado. Qualquer concreto que tenha endurecido de

tal forma que sua colocação adequada não possa ser assegurada, será rejeitado.

O concreto será descarregado o mais próximo possível de sua posição deÍinitiva, não

devendo ser obrigado a fluir, de modo que este movimento lateral permita ou cause

segregação.

Os métodos e equipamentos empregados no lançamento do concreto nas formas

serão tais que evitem a segregação dos agregados graúdos da massa de concreto.

No caso de lançamento de concreto por intermédio de bombas, os equipamentos

propulsores serão instalados em posi@es tais que não causem danos ao concreto já

lançado, e os condutos serão colocados de modo a evitar a segregaçâo do concreto

nas formas.

Todas as interseçôes das juntas de construção com as superfícies de concreto que

ficar visível, serão retas, niveladas e aprumadas.

12.24.9 Adensamento do Concreto

O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, livre de vazios entre

agregados graúdos (concreto alveolado, decpnente de um cnncreto mal dosado ou

lançamento inadequado ou deficiência de vibração) e bolhas de ar (deficiência de

vibração), ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais

embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do

tipo imersão com acionamento elétrico ou pneumático. Antes do início do lançamento

do concreto, todos os vibradores de ar comprimido e as mangueiras serão

inspecionados quanto a defeitos que possam existir. Deveráo ser tomadas

precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as fa formas,

aço de armaduras e partes embutidas; além de e evitada vibraçâo

possa causar segregação e exudação.
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