
E $ràsÉ S4ri.rr rc-Aq.di. cdúàÉ
iú d& l[4. oúdr ,r Á ,.0, i.@rÉ §t' llri/rr - cÉp í5 0r.6:0
crrJf r?r6lrfi ,@,á3-rsc Ésl,rÍ,lral r?rrn,t
ts.F& tosq r?,5 55,Erd rí,..iorrrr.r m..í
r,.f,.,.9.m,í4.1lmtí

PM .FOLHA N'

PROCESSC

MODÂLIDADE

VISTO:

12.24.10 Cura e Proteção

Todo o concreto deverá ser curado e protegido por um método ou combinação de

métodos aprovados pela Fiscalização, ficando o Construtor responsável por todos os

equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do e,oncreto.

O concreto de Cimento Portland comum, curado com água, será mantido úmido pelo

menos durante 14 dias, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro.

A cura com água eomeçará assim que o concreto tenha endurecido suficientemente

para evitar danos devido ao umedecimento da superfície.

O concreto será mantido úmido sendo coberto por um material saturado de água ou

por um sistema de tubos perfurados, ou aspersão mecânica, ou por qualquer método

que mantenha todas as superfÍcies a serem curadas continuamente (não

periodicamente) molhadas.

As formas em contato com concreto novo serão também mantidas molhadas, de modo

a conservar a superfície do novo concreto tâo fria quanto possível.

12.24.11 Acabamentos

a) Concreto Aparente Para a execução do concreto aparente, além das normas .lá

estabelecidas para o concreto armado comum, deverão ser observadas outras

recomendações, face às suas características de material e de acabamento:

A superfície das formas em contato com o concreto aparente deverá ser limpa

e preparada com substância que impeça a aderência; as formas deverão

apresentar perfeito ajustamento, evitando saliências, rebarbas e reentrâncias e

serão de primeiro uso.

A armadura de aço terá o recobrimento mínimo recomendado p

devendo ser apoiada nas formas sobre calços de concreto pré-mol

projeto,

O cimento a ser empregado deverá ser de uma só marca e os agrega de

uma única procedência, para evitar quaisquer variaçôes de coloração e textura
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As ínterrupções de concretagem deverão obedecer a UM o pré-

estabelecido, a fim de que as emendas delas decorrentes nâo pre.judiquem o

acabamento.

As eventuais falhas na superfície de concreto serão reparadas com argamassa

de cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloração e textura.

Não será permitida a introduçâo de feno de fxaçâo das Íormas através do

concreto aparente.

12.25 Alvenarias de Vedação

As alvenarias das paredes serão executadas em blocos de concreto (40x20x20 cm3),

perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas. Não havendo indicaSo em contrário,

a argamassa de assentamento dos blocos será constituída de cimento e areia no traço

'1:6.

As juntas serão executadas a colher, a fim de facilitar a aderência do revestimento

que será aplicado sobre a alvenaria. A espessura das juntas não deve ultrapassartS

mm, depois da compressão dos blocos contra a argamassa. Deve-se tomar o cuidado

para êvitar as juntas abertas ou secas.

Na execução das alvenarias, deve-se cuidar do exame dos detalhes de esquadrias a

fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores.

Todos os vãos levaráo, em sua parte superior, vergas de concreto armado com apoio

mínimo de 30 cm de cada lado e com fenagem mÍnima de 80 kg/m3 (para aços CA-

24) ou conforme determinado no projeto estrutural correspondente.

Serâo rigorosamente obedecidas as dimensões de projeto, exigindo-se execução

esmerada, com as paredes perfeitamente aprumadas e em esquadro.

12.26 Revestimentos

12.26.1 Chapisco
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As paredes de alvenaria serão chapiscadas e emboçadas com argamassa de cal,

cimento e areia, sendo usado o mesmo revestimento interna e externamente. A

argamassa utilizada no chapisco será de cal, cimento e areia no traço 1:6:6, podendo

ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas.

12.26.2 Massa Paulista

A massa paulista, também denominada reboco paulista, reboco de tijolo ou emboço

desempenado, será constituída por uma camada única de argamassa, sarrafeada

com régua e alisada com desempenadeira de madeira, e, posteriormente, alisada com

feltro ou borracha esponjosa.

Os traços das argamassas para a execução da massa paulista seráo:

- revestimento interno: cimento, cal em pó, areia Íina peneirada - trago 1:6:6;

- revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina peneirada - traço 1:3:5.

'12.27 Pisos

Os pisos deverão apresentar acabamento perfeito, bem nivelado ou com as

inclinações necessárias indicadas no projeto.

Onde existem ralos ou canaletas para coleta de água, os pisos teráo declividade

mínima de 1% em direção ao ralo ou canaleta. Onde não existirem ralos, sendo o piso

ladrilhado, cimentado, etc., terão a mesma declividade em direção à porta externa. As

canaletas serão executadas conforme indicado no projeto.

12.28 Pintura

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e serão cuidadosamente limpas,

retocadas e reparadas para o tipo de pintura a que destinarem.

Toda superfície metálica deverá ser limpa por lixamento ou jateamento de areia,

devendo estar isentas de óleo, graxas, ferrugem, nata de cimento ou outras

substâncias incrustadas. Deverá ser aplicada pintura anti-ferrug

metálica antes da pintura.

em superfície

As superfícies como portões, grades, etc., que tenham recebido 'primers de

serralheiro" devem ser lixadas ou removidos com removedor pastoso e após a

limpeza, receber uma demão do fundo adequado.
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Nas paredes, eliminar causas de umidade, sanar possrvers pontos de nfiltração e

vazamento, etc. Eliminar partes soltas, raspar ou lixar e remover partes soltas

prejudiciais às pinturas.

Deveráo ser eliminadas manchas de mofo limpando a superfície com água sanitária

em solução de 10% com água ou hipoclorito de sódio (cloro) diluído a 30% com água.

A soluçáo deverá agir por 30 minutos, no mínimo, e enxaguar. Em casos drásticos

usar água sanitária pura ou diminuir a diluição de cloro. Toda vez que uma superfície

tiver sido llxada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois, com um

pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

As pinturas de superfícies verticais serão executadas de cima para baixo.

Escorrimentos ou salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos

enquanto a tinta estiver fresca, empregando um removedor adequado.

Nas esquadrias, quando forem pintadas, deverão ser removidos ou protegidos com

papel colante, os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do início dos

serviços de pintura.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos

sucessivas. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricaçâo.

A princípio, as cores definidas serâo as mesmas da pintura existente ficando a critério

da CONTRATANTE decidir outras cores, quando necessário.

Para todos os tipos de pintura, sêrão aplicadas sobre as bases ou queimaÉo, no

m ínimo duas demãos, salvo indicação contrária do fabricante, ou tantas quanto

necessárias para obter a perfeita cobertura dos parâmetros e completa uniÍormização

de tons.

Toda superfície pintada deverá apresentar, depo is de pronta, uniformidad nto à

textura, brilho e tonalidade. No emprego de tintas já preparadas, serã AS AS

instruções dos Fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto nho às

especificaçôes dos mesmos. Excetuando-se a caiação, todas as outras tintas seráo

preparadas industrialmente. A pintura a base de óleo e esmalte, em esquadrias

metálicas e tubulações aparentes, será executada sobre base anti-corrosiva.

4
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Para utilização de produtos, quantidade de demáos, preparo, misturas, aplicação,

manuseio, dados técnicos, validade e instruções de segurança, consultar

constantemente os catálogos do produto adquirido assim como instruções na

embalagem.

12.29 Esquadrias

Todos os trabalhos de serralheria, como portas, portões e janelas, serão executados

com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de

detalhes, as indicações da CONTRATANTE e as especificações próprias, além das

presentes normas onde aplicáveis. Antes da execução das esquadrias, deverá ser

apresentado à CONTRATANTE desenho de fabricação das esquadrias, com

dimensôes compatíveis com os vãos e desenhos existentes.

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de

fabricação ou falha de laminação.

Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou laminados,

de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria

deverá ser rígida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escariados e as aspêrezas limadas.

Todas as junções por justaposição, feitas por meio de parafusos, rebites ou soldas

terão os pontos de amarração espaçados de I cm no máximo, havendo sêmpre

pontos de amarração nas extremidades.

Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando

se destinarem à pintura e latão niquelado ou cromado, quando fixarem peças com

este acabamento. Todas as fenagens tais como dobradiças

serão de latão cromado.

, fechaduras os, etc.,

A fixação dos caixilhos será com chumbadores de expansão ou grapas ferro em

cauda de andorinha, chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia

traço '1 :3 e espaçadas de, aproximadamente, 60 cm. Seráo, no mínimo, duas grapas

de cada lado.

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras dê êmbutir, chapa testa, etc.,

terão de forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou

outros artifícios.
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í2.30 Blocos de Ancoragem

Os blocos de ancoragem serão executados em todas as curvas, tês e tampões da

linha de recalque das elevatórias para combater os empuxos horizontais e/ou verticais

nas mêsmas

Os blocos de ancoragem seráo construídos de acordo com os padrões da

CONTRATANTE,

Critério de medição e pagamento: pelo volume de concreto armado executado,

medido no local.

12.3í Plantio de Grama

Compreenderão o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, mâo-

de-obra e equipamentos para o plantio de grama.

O terreno será limpo, revolvido e quando necessário receberá uma camada se solo

apropriado para o plantio.

12.32 Plantio de Plantas Ornamentais

Compreenderão o fornecimento, transporte e aplicaçáo de todos os materiais, mão-

de-obra e equipamentos para o plantio de árvores e arbustos, conforme projeto de

paisagismo.

A posição, tipo e quantidade da vegetação a ser implantada deverá obedecer às

indicações de projeto.

Para o plantio das árvores deverão ser utilizadas mudas com altura superior a 1,20 m.
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O terreno será limpo, revolvi

apropriado para o plantio.

Será de responsabilidade da

a execuçáo dos serviços.

doequando necessário receberá uma camad e solo

EMPREITEIRA a manutenção da área pla durante

A verba será medida após a c,onclusão de todos os trabalhos requeridos à conclusão

dos serviços, e deverá remunerar todo o fornecimento e transporte de materiais e

mão-de-obra.

12.33 Cerca de Alambrado com Mourões de Concreto

s--
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Compreende a execuçâo de cerca em mourões de concreto, padráo CON NT

Estão incluídos os serviços de assentamento dos mourões, execução de base em

concreto simples e assentamento de uma Íiada de blocos de concreto com dimensões

de 40x20x10 cm3 e argamassa no traço 1:6, sobre base de concreto em toda a

extensão da cerca, assentamento de arame farpado (sendo 4 fios na ponta virada e 3

para sustentaÇâo da tela de arame galvanizado), assentamento de tela de arame

galvanizado inclusive corte quando necessário, chumbada na parte inferior nos blocos

de concreto e amarrada nos mourões e arames farpados de sustentação.

Os mourões deverão ser de concreto armado, com seção T e 21 furos.

O arame para amarração da tela deverá ser galvanizado, fio 16 BWG, 1,65 mm.

O arame farpado deverá ser galvanizado, classe 250, 14 BWG.

A tela trançada deverá ser constituída por Íio de arame galvanizado fro 12 BWG, 2,76

mm, com malha de 60x60 mm2.

Estáo computados todos os materiais e outros serviços tais com: caiação, isoladores

e aterramento.

O serviço será medido pela extensão de cerca executada.
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12.34 Portão Metálico para Veículos

Compreende o fornecimento e a montagem de portões metálicos para veículos,

conforme padrão CONTRATANTE, incluindo a execução dos pilares de concreto para

fixação.

O pilar de concreto para fixaçáo do portão deverá ser executado sob bloco com

estacas brocas de 25 cm de diâmetro, com consumo mínimo de cimento de 150 Kg/m3.

O concreto dos pilares deverá possuir Fck = '150 Kg/cm'.

Deverá ser utilizada armadura para o concreto de aço CA-50

Está incluída no serviço, a forma e a desforma dos pilares de fixação do ortão

O serviço será medido pela unidade executada

í 2.35 Caixas de Diversas
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suportes e chumbadores suÍicientemen

diâmetro dos tubos.

As tubulações somente poderão ser em

quando for previsto no projeto estrutural.
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Compreende o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, m bra e

equipamentos para execução dos serviços necessários à construção de caixas de

inspeçâo, drenagem, proteção de aparelhos de passagem, etc.

Obedecerão as dimensões indicadas em projeto e/ou planilhas de quantidades, em

alvenaria de tijolos maciços, revestida internamente com argamassa traço 1:3 de

cimento e areia com espessura de 2,0 cm, laje de fundo em brita, concreto simples ou

concreto armado conforme indicado em projeto ou planilha de quantidades, tampa em

concreto armado.

12.36 lnstalações Hidráulico - Saniüárias

12.36.1 Considerações Gerais

As instalações hidráulicas prediais deverão ser executadas de acordo com os projetos

e normas da ABNT e por proÍissionais devidamente habilitados.

As instalações deverão ser executadas com acabamento perÍeito, isentas de

quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento. As tubula@es, aparelhadas

e equipamentos aparentes deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e

aÇões de pessoas não habilitadas e estranhas ao ambiente.

As instalações deverão ser executadas conforme as prescrições abaixo indicadas

aplicáveis a cada caso.

12.36.2 Agua

Nas instalações internas as tubulaçôes dos pisos deverão ser executadas antes dos

mesmos. Nas paredes verticais a tubulação deverá ser embutida, exceto quando

houver chaminés e espaços previamente destinados, devendo nestes casos ser fixada

com braçadeiras distanciadas entre si de no máximo três metros.

As tubulaçôes não embutidas, em paredes verticais ou tetos, deverão ser fixadas com

peso e

armado
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Os furos e aberturas nas estruturas de concreto armado, previstos para sagem de

tubos, deverão ser locados antes da concretagem, de forma que os tubos náo sofram

nenhuma influência deconente de dilatação ou esforços estruturals nas passagens.

As tubulações enterradas deverão ser suÍicientemente protegidas contra

contaminação, sendo proibida a passagem das mesmas em poços absorventes,

Íossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causar

contaminação.

A tubulação deverá ser mantida com as extremidades tampadas com cap's ou plug's,

desde sua execuçâo ate o instante de assentamento das peças, não sendo permitido

o uso de madeira, estopas e papel, devendo as juntas dos tubos apresentar perfeita

estanqueidade.

As juntas de tubos roscáveis serão vedadas com fita veda-roscas a base de teflon ou

outro processo, não sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcâo.

Os cortes dos tubos deverão ser de seção reta; o rosqueamento deverá ser feito

somente na parte coberta pela conexão.

Os tubos de aço galvanizado em nenhuma hipótese deveráo ser curvados; sempre

que necessário deverâo ser utilizadas curva, cotovelos e derivações.

As juntas das tubulaçôes poderão sêr com roscas, flanges, anel de borracha, solda

metálica ou massa adesiva para PVC. Cada tipo deverá ser executado de acordo com

as especificações do fabricante. Em tubulações enterradas de PVC, não deverá ser

usada junta rosqueada, a não ser em casos especíÍicos indicados em projeto.

12.35.2.11 - Os registros de comando dos ramais deverão ser colocados na mesma

altura, em relação ao piso; quando náo definido em projeto, as alturas deverão ser de

1,80 m para ramais, sub-ramais e válvulas de descargas e de 1,20 m para chuveiros

e mictórios.

12.36.3 EsgoÍos

A tubulação deverá ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa sempre

voltada para o lado contrário ao da direção de escoamento, obedecendo às

declividades mínimas definidas.
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Os ramais em paredes ou pisos rebaixados, em nenhuma hipótese d o ser

envolvidos com concreto. Caso necessário, deverão ser executadas caixas e

reentrâncias para abrigo dos tubos.

As aberturas nas estruturas de concreto para passagem de tubos deverão ser

preenchidas com tacos ou buchas antes da concretagem. Nenhum esforço estrutural

deverá ser transmitido à tubulação.

A tubulação exposta será fixada nas paredes ou tetos com braçadeiras dimensionadas

em função do diâmetro ou peso. As colunas não embutidas em alvenaria e não

expostas poderão passar por chaminés falsas previstas para este fim.

Os coletores de esgotos deverão ser assentados sobre leito regularizado com areia

ou concreto simples, conforme as condições do terreno. As extremidades da

tubulação deverão ser tamponadas durante a execução da obra e até o assentamento

das pecas sanitárias.

Os aparelhos deverão ser instalados de forma a permitir fácil remoçâo e limpeza, náo

sendo permitido o uso de conexão com ângulo reto.

A ligação de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga deverá ser feita

por intermédio de sifão ou caixa sifonada com grelha; as águas de lavagem de piso e

de chuveiro serão escoadas para ralos de caixas sifonadas. Os sifões deverão ser do

tipo ajustável, de PVC, material cerâmico ou de ferro fundido e serão localizados

sempre nos e)dremos dos ramais.

A ventilaçâo será feita com tubos de forma a se evitar a penetraÉo de lÍquido ou

qualquer despejo. Caso isto ocorra, o líquido deverá se precipitar por gravidade até o

ponto de origem.

O ventilador primário e a coluna de ventilaçâo deverão ser verticais e sempre que

possível no mesmo alinhamento. A altura do ventilador primário deverá ultrapassar no

mínimo 30 cm o telhado ou laje de cobertura não utilizável e 2 m

utilizáveis.

s de cobertura

A extremidade superior do ventilador localizado a menos de 4 m de portas, janelas,

mezaninos, etc., deverá ultrapassar no mínimo 't m a verga destas aberturas.

MODALIDÂDE

VISTO;

PROCESS

Pl!í .FOLHAN'
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O tubo ventilador deverá ser ligado sempre acima do eíxo da tubu lação h ontal, até
'15 cm acima da extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posição vertical

do tubo ventilador em relação ao tubo horizontal de até no máximo 45o.

A ventilaçâo deverá ser eficiente, de forma que nenhum resíduo de gás fique no

recinto. A transposição do tubo ventilador nos telhados deverá ser vedada de forma a

não permitir infiltração de água.

O sistema de esgotos sanitários será interligado à fossa, conforme indicado em

projeto. A fossa deverá ser localizada de forma a facilitar futura conexâo com a rede

pública, ter fácil acesso para limpeza, com afastamento mínimo de 20 m de qualquer

manancial; e não poderá comprometer a estabilidade de ediÍicações adjacentes.

Os serviços serão medidos e pagos por item especíÍico, conforme discriminado nas

planilhas de quantidades.

12.37 lnstalações Elétricas

12.37.1 Considerações Gerais

Os materiais a serem aplicados nas instalaçôes elétricas deverão ser de marcas

reconhecidamente de boa qualidade.

A aplicação dos materiais nas obras será precedida da verificação/aprovação dos

mesmos pela FISCALIZAÇÃO.

As especificaçôes apresentadas a seguir são complementadas pelas informações

contidas no projeto Elétrico e nas planilhas de quantidades.

12.37.2 Execução

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento,

com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente em posição e

firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando

um conjunto e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local em que d er instalado,

preservando-se meios de Íixaçáo ou suspensão condizentes com a natureza do

suporte e com o peso e as dimensões do equipamento.

E Frm stu.rrd,rr- Aw. cdEâr
FederEa oúdr rr^ r!0, ,-eor. §totd'/r(. - CIP:64 07tu?0
crrJ nr ?J 631 0rí,@,a3 - ãsc rsüru r ,2 ,x ,lr 6
Fo,.f.Íp$j ]r$ 5§§7E.lr' dJÉú.*.mÀr

tEfoRtAL DEscRtflvo DA cor{cEpçÁo m srsrEMA DE ABAsÍEctMEilTo 0E ÁGUA - sÂo BERNARoo P.ginâ - 97 -

I

t,



PtoJEtos E lltt tal\t LÍDl.

r,ri . FOLHA NO

PROCESSOfnldm§!!út.rd*rt - Prol.b. á CrEftrt
IrL d^ r'E orút 2r 

^ 
r ' 0,. i@4. s&rú/rü -c€P 65 ôr.6?0

clfJr'2l ra7 orr@r.a3 - fisÍ €srDlír ,rÍn rrr.5
r4I.. l0rr/ 3235 . 

'5578.Íd 
ddJ€nâ*,@.rr

l,oÉP{.nlün./.s&
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento e co as

contra contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora

do alcance normal das pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas,

centelhas, chamas ou partículas de metal em fusáo, deverão possuir uma separação

incombustível protetora ou ser efetivamente separadas de todo material facilmente

combustível.

Só serâo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista

e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. Os materiais deveráo

ser submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO de obra.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o

material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza,

nos locais em quê, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer

incêndios, ou explosôes e onde possam os materiais Ícar submetidos a temperatura

excessivas, serão usados métodos de instalação adequados e materiais destinados

especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a

construção, convencionalmente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e

um idade.

A tubulação náo terá soluçâo de continuidade e será ligada à terra. O eletrodo de terra

será executado de acordo com o disposto no tem 13.5 da NB-3/ABNT e ainda deverá

apresentar a menor resistência possível e contato, sendo aconselhável náo se

ultrapassar o valor de 5 ohms com o condutor de terra desconectado.

12.38 Guarda Corpo

Compreende o fornecimento de guarda corpo para escadas, tenaços e

em tubo galvanizado, espaçados verticalmente a cada'15 cm, quadro e corrimão em

ferro chato, incluindo peças de fixação, remoção de rebarbas, saliências de solda e

tratamento com tinta antiferruginosa.

Todos os materiais necessários, transporte, mão-de-obra e encargos para a execução

do serviço deveráo estar inclusos em seu preço unitário.

ares,
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Os serviços seráo medidos por metro linear de guard

e pagos pela aplicação deste ao preço unitário contratual.

12.39 Grades

Compreende o fornecimento e o assentamento de grades diversas, conforme detalhes

de projeto e quantitativos previstos nas planilhas.

O acabamento final das grades deverá ser definido pela FISCALIZAÇÃO, para cada

caso específico.

Os serviços serâo medidos pela área com aproximação centesimal, e pagos pela

aplicação desta ao preço unitário contratual.

Escadas Metálicas

Compreenderá o fornecimento e a instalação de escadas metálicas, nos materiais,

características e quantidades indicadas em projeto e/ou planilha de quantidades. lnclui

o chumbamento, com argamassa de cimento e areia 1:3 da escada em alvenaria ou

concreto, por meio de chapas de ferro em cauda de andorinha, com intervalos de 80

cm, remoção de rebarbas e saliências de solda e tratamento com tinta antiferruginosa.

Todos os materiais necessários, transporte, mão-de-obra e encargos para a execução

dos serviços deverão estar inclusos em seu preço unitário.

Os serviços serão medidos por metro linear de escada efetivamente executado, e

pagos pela aplicação deste ao preço unitário contratual.

12.40 Peças de Madeira de Lei

Compreenderá o fornecimento e a instalação de peças de madeira de lei para

confecção de vertedores e tablados para depósitos de produtos químicos, nas

dimensões e quantidades indicadas em projeto.

Todos os materiais necessários, transporte, mão-de-obra e encargos para a execução

dos serviços estáo inclusos em seu preço unitário.

Os serviços serão medidos pela área em metro quadrado, e a aplicação

desta ao preço unitário contratual, exceto onde indicado de outra fo

12.41 Fossa e Sumidouro

As fossas e sumidouro serão construídos de acordo com desenhos do projeto
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VISTO:

Deverá ser veriÍicada a posiçâo do lençol freático, sendo exigida uma altu

de í,0 metros, do fundo da fossa em relação ao mesmo.

Os serviços a serem executados serão no mínimo:

mtnrma

. Escavaçâo manual em solo, nas dimensões necessárias para cada caso e

conforme indicado nas planilhas de quantidades;

. Forma e desforma de estrutura de concreto;

. Armadura de aço - fornecimento e colocaçáo;

. Concreto estrutural (fck = í50 kgf/cmz) - preparo em betoneira, inclusive

lançamento e adensamento;

. Fornecimento e colocação de areião gnaíssico

. Fornecimento e colocação de brita calcárea no. 4,

. Bota-fora do material escavado, inclusive carga, descarga, transporte e

espalhamento do material.

Os serviços seráo medidos item a item de acordo com o padrâo definido para cada

um.

12.42 Yidros

Os vidros a serem empregados nâo poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações,

ranhuras e outros defeitos.

Para assentamento das chapas de vidro será empregada massa de vidraceiro dupla,

gaxeta de borracha dupla ou outro sistema de fixaçâo, desde que aprovado pela

CONTRATANTE.

A massa de vidraceiro será composta de gesso cru e óleo de linhaça, devendo

âcrescentar o pigmento adequado, caso necessário. Antes da colocação dos vidros

nos rebaixos dos caixilhos, estes serâo bem limpos e lixados, os vidros seráo

assentados entre as duas demãos finais da pintura de acabamento, quando

necessária.

As placas de vidro não deveráo apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas,

pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel, etc.), e nem

excessiva com relação ao requadro de encaixe.

ntar folga

O corte dos vidros tipo "canelado' e 'tijolinho" deverá, tanto quanto possível,

acompanhar as ranhuras dos mesmos.
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Os tipos de vidro a empregar deveráo ser iguais aos existentes o

solicitação da CONTRATANTE, durante a fase inicial da obra.

conforme

12.44 Tubulações em Ferro Fundido

12.44.1 ConsideraçõesGerais

Os tubos, peças, conexôes, aparelhos e acessórios das tubulações de ferro fundido

deverão ser fornecidos ê montados, conforme consta de indicação nos desenhos de
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12.43 Paisagismo

Deverá ser recomposto o ajardinamento de áreas livres indicadas pela

CONTRATANTE,

O revestimento vegetal de proteção @nsiste no preparo, adubação da terra,

fornecimento e plantio de grama, plantas e elementos omamentais. Este serviço será

executado conforme orientações e exigências da CONTRATANTE durante a obra.

Especiais cuidados deverão ser tomados quanto aos sistemas de irrigaçâo e

escoamento de águas.

Após a limpeza do teneno, proceder-se-á a retirada cuidadosa dos detritos de

construção, como restos de areia, pedra britada, argamassa, cacos de tijolos, latas,

pregos, papel, etc., de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno.

Deverão ser empregados adubos orgânicos naturais ou adubos químicos, compatíveis

com a natureza do solo e com tipo de vegetação especificada.

O plantio de grama será feito por mudas distanciadas de '10 cm, ou placas quadradas

ou retangulares, justapostas. A grama usada será de procedência, idêntica à existente

ou do tipo 'batatais" folha lisa.

No caso de plantio de grama por mudas, o terreno deverá estar previamente adubado

e milhado.

No caso de placas, essas serão aplicadas no teÍreno, justapostas, sendo em seguida

comprimida por zonas, após o que serâo recobertas por camadas de terra vegetal

adubada e finalmente feita uma farta irrigação.

A primeira poda será feita com alfanje, não sendo permitido o emprego de processos

mecânicos. q



I,M .FOLHA N'

PROCESS

MODALIDAOE

VISTO:

Jl-
Êr!rr* S.Já..rdrú - Ati,6.. Cdl,dr.
fto r. r@ 0d. n 

^ 
,t0,. Irbe'í,. §ao LrElrlr - C€, ,5 0r.6à

clu tL.2? a,7011Mt{á - xsc ÊsÍrD(/',.L t7tlt0t4
FâFe Íreq rró - 55J7 E.l..r x,r..olíri..d.t
}hd,.o.Ú,Úd'lÚt,

projeto e nas relações de materiais. As juntas de tubulação, conforme ind no

projeto deverão ser flangeadas ou juntas elásticas (tipo JGS ou JM), onde a

estanqueidade é obtida pela compressão do anel de bonacha entre a ponta de um

tubo e a bolsa de outro. Além das juntas citadas, o projeto indica juntas travadas, onde

o travamento sucessivo transfere os esforços axiais para o teÍreno. lsso possibilita a

eliminação dos blocos de ancoragem.

12.44.2 Transpofte, Montagens e lesÍes da Tubulação.

O transporte dos tubos e respectivas peças, conexôes, aparelhos e acessórios, será

feito com meios, equipamento e processos que possam garantir a indeformabilidade

dos diversos elementos e menor obstáculo para o trânsito.

A montagem da tubulação deverá obedecer integralmente aos seguintes documentos:

Normas de fabricação, Recomendações do fabricante, A\ M/A - C 600 -'lnstallation
of Cast-lron Water Mains'.

O assentamento e montagem da tubulação, conexôes e peças somente poderá ser

executado após aprovação pelo CONTRATANTE dos trabalhos de nivelamento e

alinhamento da base da tubulação.

Antes da descida para o fundo da vala, todos os tubos, conexôes e peças especiais

deverão ser inspecionados internamente para que sejam removidos todos os corpos

estranhos. Durante assentamento da tubulaçáo deveráo ser individualmente

veriÍicados os seguintes aspectos básicos:

12.44.3 Alinhamento

O alinhamento da adutora deverá ser tal que permaneça sempre no mesmo plano

vertical, executando-se as deflexões previstas nos desenhos de locação. O

alinhamento da base da tubulação, conexôes e peças será executado com a utilizaçáo

de aparelhos topográficos e das estacas testemunhas deixadas por ocasião da

locação do eixo da adutora

12.44.4 Nivelamento

O nivelamento deverá ser o mais perfeito possível, não se permitindo deflexões

verticais que não sejam motivadas pela instalação de ventosas, descargas ou para

satisfazer as condiçôes estabelecidas no projeto ou nas "recomendaçóes de
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peças será

executado com a utilização de aparelhos topográficos e das estacas testemunhes

deixadas por ocasião da locaçáo do eixo da adutora.

12.44.5 Deflexões

A CONTRATANTE compete decidir sobre a necessidade ou não de quaisquer

deflexões na tubulação, não prevista em projeto. Deflexões dadas nos tubos não

poderão ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante

12.44.6 Corle de tubos

O corte de tubos será feito em casos estritamente necessários, com a prévia

autorização da CONTRATANTE, evitando desperdÍcio e má utilização dos mesmos,

devendo o executante usar equipamentos recomendados pelo fabricante dos tubos

ou outro equipamento que, comprovadamente, seja eficiente, uma vez que os

prejuízos e danos causados serão de inteira responsabilidade do Construtor. Feito o

corte, as pontas dos tubos deverão ser esmerilhadas, até obterêm perfeito

acabamento.

12.44.7 Montagem das juntas e/ásÍlcas

A ponta do tubo e o interior da bolsa deverão ser limpos com esponja embebida em

gasolina ou querosene, retirando todo o excesso de piche porventura existente.

A montagem das juntas elásticas será feita com uso obrigatório do tirfor e de acordo

com as instruçôes do fabricante.

Deverão ser rigorosamente seguidas as normas da ABNT relativas ao assunto.

12.44.8 IesfeshrdrosÍáÍicos

A tubulação deverá ser submetida aos testes hidrostáticos, em trechos sucessivos,

conforme orientação específica a ser dada pela CONTRATANTE. Estes testes

somente poderão ser

CONTRATANTE.

dispensados de execuçáo por decisão expressa da
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Antes dos testes hidrostáticos todos os blocos de ancoragem das curvas e demais

peças sujeitas ao empuxo (inclusive as caixas de aparelhos) deverão estar

integralmente concluídos.

12.45 Tubulações em Aço

12.45.1 Generalidades

Esta seção abrange a montagem, teste e desinfecção de tubulaçôes, peças e

conexôes em aço, inclusive a@ssórios, de acordo com os desenhos de construção,

relação de materiais e com o que se especiÍica a seguir, reÍerindo-se ao material

utilizado, processo de fabricação, transporte, manuseio, montagem e revestimento

protetor. Os elementos tubulares (peças) serão fornecidos e montados de acordo com

as normas e recomendações descritas a seguir. Nos casos omissos deverão ser

obedecidas as normas e recomendaçôes da ABNT, At 
^ 

/A, AWS, ASTM ou conforme

orientações da CONTRATANTE.

12.45.2 Montagem

A montagem das tubulações e peças será executada de acordo com o projeto e em

conformidade com as instruções dos fabricantes. As instalações deverão ficar em

perfeito estado de funcionamento, com bom acabamento estético, estanques e

prontos para operação. O transporte dos tubos e peças, inclusive acessórios, será

feito com meios, equipamentos e processos que possam garantir a indeformabilidade

dos diversos elementos e a perfeita integridade do revestimento protetor de seus

diversos elementos. Os tubos deveráo ter as extremidades contraventadas com

cantoneiras de chapas ortogonais, ponteadas intemamente. As operações de carga,

descarga e armazenagem deverão se fazer com métodos e equipamentos adequados

tendo em vista: Condiçôes de segurança do trabalho; lntegridade dos materiais;

Conservação dos materiais em condições tais que garantam a conse ação de suas

caracterÍsticas; Controle dos materiais e demais condiçôes inere

Todos os materiais deveráo ser manuseados, transportados e es

obediência aos seguintes documentos: A\M/úA M.l '1 - "Steel Pipe sign and

lnstallation" - para tubulação de aço. C200 - "Steel Water Pipe 6 inches and larged'.

C210-03 "Liquid-Epoxi Coating Systems for the lnterior and Exterior of Steel Water

Pipelines" C213-01 "Fusion-Blonded Epoxi Coating for the lnterior and Exterior of Steel

a s mesmos.

em estrita
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Water Pípelines" Na montagem das tubulaçóes, o alinhamento e nivela ento dos

tubos, peças e acessórios devem ser observados com rigor, os quais deverão ser

mantidos até que sejam completadas todas as soldas. Caso sejam necessários

escoramentos provisórios, os mesmos deverão ser seguros e robustos para não

implicarem em flexão das peÇas com o peso das montagens, etc. Em nenhuma

ocasiâo durante a montagem será permitido que tubos ou outras peças não

suportadas façam peso ou introduzam momentos sobre bocais de válvulas, juntas,

equipamentos, etc. Não será permitida a soldagem nas tubulações de dispositivos

auxiliares de montagem (cachorros ou chapas de atracação), cabendo ao Construtor

a instalação adequada das estruturas tubulares em seus pontos de locação, conforme

projeto. As montagens deverão ser executadas por pessoal qualificado, com

equipamentos e ferramentas adequadas, atendendo às condições de segurança

requeridas e aos prazos estabelecidos. O CONSTRUTOR arcará com todos os ônus

dos serviços necessários aos reparos e defeitos de montagens revelados nos testes,

bem como aqueles devidos a danos dos materiais instalados, decorrentes da

inobservância do disposto. Os ônus aqui mencionados incluem, além dos reparos das

montagens defeituosas, a reposição dos materiais daniÍicados, as demoliçôes e

reconstruçóes necessárias, nos testes e indenizaçôes de danos de qualquer natureza

devidos a essas ocorrências. Antes de serem colocados êm sua posição Íinal, onde

serão alinhados e soldados, os elementos deverão ter suas extremidades limpas e

isentas de escamas. As emendas longitudinais de fabricação deverão ficar, sempre

que possível, nos quadrantes superiores da tubulação. Os diversos elementos, após

terem sido colocados na posição exata, serão soldados com arco elétrico, atendendo

à norma PNB-262 da Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas e, nos casos

omissos, à Norma C-206 da A\ M/A. Deverão ser evitados, ao máximo, sujeiras e

detritos no interior dos tubos, bem como ponta de eletrodos, estopa, e outros materiais

usados para montagem ou limpeza. O CONSTRUTOR deverá evitar, ao máximo, as

montagens e alinhamento "à força" e apertos de p

a minimizar as chamadas tensões de montagem.

arafusos acima do rmal de forma

12.45.3 So/da

Todas as soldas entre os constituintes das estruturas tubulares serão executadas pelo

processo manual do arco elétrico protegido com eletrodo metálico consumível. Todos

os trabalhos de soldagem obedecerão aos padrões estipulados nas normas da ABNT
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- Associação Brasileira de Normas Técnicas, AWS - American Welding ety, ASME

- American Society of Mechanical Engineers e com os itens desta Especificação.

Todas as extremidades dos tubos e acessórios que devam ser soldadas devem estar

com os biséis de fábrica de acordo com as especificaçôes correspondentes. Quando

for necessário biselar ou rebiselar uma peça no campo, esta operação deverá ser feita

com máquina de corte aprovada pela CONTRATANTE. Não serão permitidos tubos,

peps especiais ou acessórios cujos biséis apresentam irregularidades,

amassamentos ou quaisquer defeitos que os desqualifiquem. Não será permitido fazer

biséis a mão ou sem o equipamento adequado. O CONSTRUTOR deverá fornecer

toda supervisâo, mão de obra, equipamentos e complementos, inclusive, eletrodos.

Eletrodos e Equipamentos para Soldagem Os eletrodos deverão obedecer à EB-79

da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na classificação 4411, equivalente à

classificação AWS-A5-1 - Classes E6010, E6011 e E7018. Suas dimensões serão as

recomendadas para cada passe. A amperagem deverá respeitar as especifica@es do

FABRICANTE. Os eletrodos deverão sempre estar livres de óleo, fenugem, graxa,

umidade, terra, tinta ou quaisquer outros materiais que possam comprometer o bom

desempenho da solda. O CONSTRUTOR deverá proteger os eletrodos contra

umidade e deterioração em estufas próprias, com a capacidade mínima de 60 kg. A

deterioração da parte de uma caixa de eletrodos implicará na rejeição da caixa inteira.

Os eletrodos considerados imprestáveis, bem como os pedaços remanescentes,

deverão ser recolhidos em recipientes adequados e removidos para fora do local do

serviço. O equipamento de solda deverá assegurar a conente indicada para solda,

garantindo a estabilidade do arco, e deverá, tamtÉm, ser provido de painel de

instrumentos para leitura direta de lensão, e de chaves comutadoras de eomando e

controle. As máquinas de solda seráo operadas dentro dos limites de voltagem e

amperagem recomendadas para cada tipo e tamanho de eletrodo, e classe de solda

a efetuar. Tanto os cabos elétricos de alimentaçáo do grupo moto gerador, como os

cabos alimentadores dos porta-eletrodos deverão ser flexíveis e di ados para

o trabalho ao ar livre. O comprimento máximo do cabo da porta-ele erá de 45

metros e a do cabo de terra 15 metros. Todos os cabos deverão ser do esmo tipo

Os grampos de terra serão projetados e instalados de tal modo a evitar qualquer "arco"

entre o cabo terminal de terra e a tubulação ou pep a soldar. Qualquer equipamento

de solda que não esteja em boas condições mecánicas ou elétricas será afastado do

trabalho até que seja satisfatoriamente reparado; tais equipamentos não voltarão ao
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serviço até que sejam verificados e aprovados pela CONTRATANTE. Q lificação do

Processo de Soldagem Antes do início das operaçôes de soldagem, deverá ser

apresentada à CONTRATANTE, descrição pormenorizada dos processos de

soldagem que serão adotados, os quais deverão estar de acordo com os

requerimentos da AWS Standard "Qualification of Welding Procedures and Welders

for Piping and Tubing", (AWS D10-9-69), Sec.204 (exceto parágrafo C) para solda de

topo ou sec.206 para solda de Íilete, ou seção lX da ASME - American Society of

Mechanical Engineerings, ou ABNT P-M8-262. Teste e QualiÍicação dos Soldadores

O procedimento para testes e qualiÍicação dos soldadores, deverá estar de acordo

com os requerimentos da AWS Standard "QualiÍication of Welding Procedures and

Welders for Piping and Tubing", (AWS D10.9-69). Sec. 305 (exceto parágrafo C) para

solda de topo, ou Sec. 307 para solda de filete, ou Sec. lX da ASME - American Society

of Mechanical Engineerings, ou ABNT P-MB-262. Condiçôes para Soldagem A

soldagem não será permitida quando o tempo não oferecer condiçôes satisfatórias,

tais como: umidade excessiva do ar, tempestade de areia ou poeira, ventos fortes,

enÍim, condições que possam afetar a boa qualidade da solda. As superfícies a serem

soldadas em hipótese alguma poderão apresentar-se molhadas. Durante perÍodos de

chuva em que seja impossível paralisar os serviços, tânto a superfície a ser soldada

como o soldador, deverão estar abrigados. O CONSTRUTOR deverá proporcionar a

cobertura conveniente e aprovada pela CONTRATANTE. A CONTRATANTE decidirá

se as condições atmosféricas estão adequadas à soldagem. Quando a temperatura

ambiente estiver abaixo de 16'C, haverá necessidade de prêaquecimento da junta a

ser soldada, independente da sua espessura, até uma temperatura de pelo menos

50'C. Quando a qualiÍicação do processo exigir alívio de tensões, pré-aquecimento,

ou ambos, estas determinaçôes deverão ser cumpridas na forma estabelecida pelas

normas utilizadas.

12.45.4 Preparação das Pegas

Todas as superfícies a serem soldadas deveráo estar sempre livres de óleo, fe em,

umidade, graxa, terra, tinta, ou outros corpos estranhos que possam comprometer a

boa qualidade da solda. A limpeza deverá ser feita utilizando-se trapos limpos

saturados com lixívia ou outro meio adequado, sendo vetado o uso de querosene ou

solventes mais pesados à base de petróleo. Deverão ser colocadas passadeiras de

borracha ou lona no interior dos tubos durante as operações de solda e revestimento
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das juntas, a fim de proteger o revestimento interno da tubulação os tubos

deverâo ser limpos internamente, antes do alinhamento, e as substâncias estranhas

porventura existentes nas extremidades biseladas serão removidas. Caso qualquer

das extremidades esteja danificada, a ponto de não se obter contato satisfatório para

a execuçáo de uma perfeita soldagem, essa extremidade deverá ser cnrtada, e o tubo

será rechanfrado com máquina apropriada. Os reparos dos biséis danificados durante

a manipulação, transporte e alinhamento, sob responsabilidade do CONSTRUTOR,

correráo por sua própria conta. O CONSTRUTOR fornecerá a cada soldador baldes e

vasilhame apropriado para que sejam recolhidos todos os restos de eletrodos

considerados imprestáveis, que deverão posteriormente ser colocados em locais

afastados do serviço. Para limpeza da tubulação, será permitida a utilização de um

dos seguintes métodos, após aprovação da CONTRATANTE. Equipamento

mecânico, provido de fresas, raspadoras e escovas; Máquinas de jateamento com

areia; Queimador; Removedores de tintas, banhos caústicos ou soluçôes ácidas;

Ferramentas manuais, solventes, trapos e espanadores. Se for empregada limpeza

mecânica, deverão ser tomados cuidados especiais para substituir com rapidez as

fresas, raspadoras ou escovas que tenham se tornado gastas a ponto de náo mais

permitir uma limpeza completa e uniforme. A tensâo e o alinhamento desses itens

deveráo ser verificados com freqüência. O excêntrico das máquinas deverá ser

ajustado corretamente, de maneira a tornar o tubo perfeito e uniformemente limpo. Se

for empregado jateamento de areia sob pressão, deverão ser usados Íiltros

adequados para remover o óleo e a umidade do ar comprimido. As superfícies que

enferrujarem antes da aplicaçáo da tinta primária deverão ser rigorosamente limpas

de maneira a eliminar a fêmJgem, por meio de escova ou novo jateamento. Manchas

de óleo, graxa ou gordura deverão ser retiradas, utilizando-se trapos limpos saturados

com solventes, xilol ou gasolina branca (sem chumbo). Não se permitirá o uso de

querosene. Deverão ser usados apenas trapos limpos que serão abandonados

quando se tornarem sujos. Deverá ser dedicada atenção especial à limpeza ao longo

das emendas. Para limpeza dos tubos muito atacados por corrosão, exigir-se-á

jateamento de areia. Fic,ará a critério da CONTRATANTE, determ rna I ilização ou

repetição de um ou mais processos de limpeza, sempre que se rificar ão estar a

superfície convenientemente limpa. Se for empregado jateamen reia sob

pressão, deverão ser usados Íiltros adequados para remover o óleo e a umidade do

ar comprimido. As superfícies que enferrujarem antes da aplicaçáo da tinta primária
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deverão ser rigorosamente limpas de maneira a eliminar a ferrugem, por me io de

escova ou novo jateamento. Manchas de óleo, graxa ou gordura deverão ser retiradas,

utilizando-se trapos limpos saturados com solventes, xilol ou gasolina branca (sem

chumbo). Não se permitirá o uso de querosene. Deverão ser usados apenas trapos

limpos que serão abandonados quando se tornarem sujos.

Alinhamento e Espaçamento

Os biséis dos tubos devem ser inspecionados quanto a amassamentos ou outros

fatores prejudiciais, e, se porventura estiverem danificados a ponto de não se obter

contato satisíatório para execução de uma perfeita soldagem, a extremidade do tubo

será cprtada e rechanfrada com máquina apropriada. Os reparos dos biséis

danificados durante a manipulação, transporte ou alinhamento sob responsabilidade

do CONSTRUTOR, correção por sua conta. Os cortes que se fizerem necessários

para a montagem das tubulaçôes serão executados no campo pelo CONSTRUTOR,

por pessoal experiente e qualificado. A traçagem do local a ser cortado deverá ser

feita com precisão, utilizando-se das técnicas adequadas a cada caso. Deverão ser

verificadas a tolerância exigida e as necessidades de acerto das bordas cortadas e

seu preparo para a solda, quais sejam a execução de biséis e aparelhamento da

borda. O operador da máquina de corte trabalhará segundo o traçado executado, de

maneira segura, com o mínimo de desvios evitando-se assim perdas desnecessárias

de tempo e material. O método de corte deverá ser adequado à espessura da chapa

a ser trabalhada. Depois de completada a limpeza, as extremidades dos tubos devem

ser cuidadosamente alinhadas de modo que a solda seja executada

perpendicularmente ao eixo dos tubos, e conservadas na posiçâo durante a soldagem,

de forma a permitir penetração total. A Íim de assegurar o perfeito alinhamento das

tubulaçôes aconselha-se o uso de acopladeiras. Deve ser mantido um espaçamento

mínimo entre tubos de 0,8 mm (1132") e máximo de 1,6 mm (1/6"), antes de sêr

realizado o primeiro passe de solda, de modo a garantir penetração completa da solda.

Havendo excentricidade dos tubos, ou variação na espessura de parede, deve-se

preparar uma adequada ajustagem, de modo a repartir as diferenças e minimizar os

resultados que em nenhum caso poderá ser superior a 1/1 6". A correção de ffieão
só poderá ser feita por meio mecânico quando exceder os limites pre!+Ét(§l nas

especificações dos tubos. Extremidades ou biseis com vestígio de correfiáfeita

indevidamente deverão ser eliminadas- Nas tubulaçôes com costura longitudinal, as
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juntas deverâo ser giradas, para evitar-se a coincidência de duas costuras

consecutivas de tal sorte que todas fiquem na parte superior dos tubos, a 30 graus

para cada lado da geratriz superior. Os tubos e peças que apresentarem defeitos de

laminação, entalhes e outras condições precárias deverão ser retirados da linha.

12.45.5 Método de Soldagem e Qualidade das So/das

Utilizando-se o tipo de acopladeira adequada, manter-se-á os tubos completamente

alinhados a uma altura mínima de 40 centímetros (16") do terreno, enquanto se aplica

o primeiro cordão de solda, o qual deverá ser concluído totalmente antes de

movimentar-se o equipamento de sustentação ou retirar-se a acopladeira. Em casos

especiais, e com autorizaçâo expressa a CONTRATANTE, o CONSTRUTOR poderá

retirar as acopladeiras extemas, após a realização de 50% do primeiro passe, em

segmentos uniformemente espaçadas ao redor da circunferência do tubo. Para esta

operaçâo não serão permitidas soldas de ponteamento.

A tubulação só poderá ser movimentada após a realizaçáo integral do passe de raiz.

Depois de iniciada a soldagem e até que a junção êsteja completa, os movimentos,

choques, vibrações, tensões, etc., deveráo ser evitados de maneira a não quebrar ou

trincar a solda. lmediatamente após o primeiro passe, deverá ser dado o segundo

passe ("hot pass") e, em seguida, os demais cordóes de solda. O acabamento de cada

passe, até que toda circunferência dos tubos esteja completamente soldada.

A altura máxima de qualquer cordão de solda não deve exceder de 1/8". As soldas

completas deverão ter um reforço mínimo de 1132", interna e externamente ao tubo, e

máxima de 1/16". A largura desse reforço deve ser aproximadamente 1/8" maior que

a largura original do entalhe da solda. O número total de passes, em funçáo da

êspessura dos tubos deverá ser de conformidade com os requisitos da norma A\ÂM/S.

A cada intenupção da soldagem (como troca de eletrodo), toda a esória deverá ser

cuidadosamente removida da zona a ser soldada. Além disso, as depressões

ocasionadas pela parada da solda deverão seresmerilhadas de modo a ev itos

no próximo passe.

O passe de raiz deverá ser limpo por esmeril apropriado para remover mord ras,

superfícies grosseiras e outros defeitos. Os demais passes podem ser limpos por

escova elétrica. Qualquer cordão de solda interrompido, ao ser retomado, exigirá que

o princípio do novo cordáo derrêta completamente o material do Íinal do cordão
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anterior, a fim de evitar a ocorrência de quaisquer descontinuidades soldagens

julgadas defeituosas deverão ser refeitas e sem custo adicional para a
CONTRATANTE. Não será permitida a movimentação de secções de tubos até que

as soldas estejam suÍicientemente frias (temperatura tolerável ao tato). Não podem

ser coincidentes os pontos de inÍcio e término de passes de solda consecutivos. O

espaçamento entre estes pontos deverá ser no mínimo 50 mm (2"). Os cortes que se

fizerem necessários para a montagem das tubulações serão executados por pessoal

experiente e qualificados. Nâo será permitido eletrodo de corte para extinção de

defeitos. Para extinção de defeitos e preparo do local a reparar somente será aceito

esmeril apropriado. O soldador não poderá testar o eletrodo ou conente sobre a

tubulação.

A CONTRATANTE examinará o acabamento das juntas antes da inspeção

radiográÍca ou ultra-sÔnica, podendo exigir seu esmerilhamento total ou parcial, para

evitar más interpretaçôes de qualidade. Poderá exigir também passes de solda

adicionais, ou parte dos passes. Não será permitido puncionamento para

identificação. Cada seção de tubulação soldada deverá ter as suas extremidades

permanentemente seladas por meio de tampões de madeira para evitar-se a entrada

de animais, água e qualquer outra obstrução que possa interferir na limpeza final, e

assim permanecer até que sejam executadas as ligaçôes definitivas das referidas

seções. A extremidade da tubulação que estiver sendo soldada deverá ser, ao término

do dia, tamponada.

Os tampóes utilizados devem vedar eficientemente as extremidades. lnspeção e

Testes nâo Destrutivos das Soldas Todas as soldas efetuadas no campo deveráo ser

submetidas pela CONTRATANTE à inspeção visual e testes para obtenção de um

serviço de soldagem adequado e executado dentro de padrão uniforme. As soldas

serão inspecionadas visualmente a olho nu ou com auxílio de lupa, a fim de serem

detectados defeitos tais como: Micro-porosidade no cordão de solda; Trincas na

cratera; Trincas superficiais no cordão; Mordeduras. As soldas serâo adas por
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processos não destrutivos, a critério da CONTRATANTE, de acordo

seguir:

descrito a

Os três primeiros tubos ou peças de aço soldados entre si deveráo ter as soldas

controladas 100o/o por radiograÍia e ultra-som. Caso se conclua que o serviço está em

condição aceitável poderá ser usado o seguinte esquema no controle de soldas, a
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critério da CONTRATANTE; Ultra-som: '100% Radiografias: nos cruza entos de

soldas e nos locais indicados pelo ultra-som como duvídosos. Todas as radiografias

executadas no campo deverão êstar totalmente de acordo com os "Procedimentos

Radiográficos", Íixados na Norma API-1104, Se@es 8. Os critérios de aceitabilidade

serão os definidos na Norma API-1 104, Seção 6.

O controle de qualidade de soldas por meio de equipamentos de ultra-som deverá

atender ao disposto na Norma ASTM-E/'164I74, inclusive quanto ao critério de

aceitação. A aprovaçâo da solda, pelo processo radiográfico, se vincula aos critérios

previstos na Norma API-I 104 STANDARD FOR FIELD WELDING OF PIPE LINES,

ou se, a critério da CONTRATANTE, ainda que satisfazendo à citada norma, haja

defeitos cuja profundidade ou espessura, possam ser prejudiciais. Por ocasião das

inspeções e testes, serão assinalados nas juntas soldadas, os eventuais pontos

defeituosos de solda, e encaminhados ao CONSTRUTOR os laudos de inspeção.

A existência de junta de solda defeituosa obriga o CONSTRUTOR a refazê-las, sem

custo adicional para a CONTRATANTE. As juntas reparadas só poderáo ser aceitas

após nova inspeção e aprovação no teste radiográfico e/ou ultra-sônico. Somente

seráo executados os reparos autorizados pela CONTRATANTE.

Serão recusadas todas as soldas que apresentarem trabalhos de reparo executados

sem a autorização da CONTRATANTE. O CONSTRUTOR não poderá proceder à

execução das fases subseqüentes à da soldagem sem haver reparado

satisfatoriamente, a critério da CONTRATANTE, todas as juntas defeituosas.

12.45.6 RevesÍimenÍos

O revestimento no campo da tubulação de chapas de aço se restringirá aos serviços

de revestimento das juntas soldadas e eventuais reparos no revestimento original.

Toda a execução dos serviços de revestimento no campo deverá ser efetuada

utilizando-se mão-de-obra especíÍica, com experiência e capacidade comprovadas.

Na execuçáo de tais serviços, cuidados especiais deveráo ser tomados, visando à

integridade física dos operários, que deverão estar protegidos. -se

equipamentos adequados para manuseio dos materiais e para da

e gases do interior das tubulaçôes. Deverão ser colocadas passadeiras

tubos, quando da execução do revestimento interno, a fim de não ser danificado o

revêstimento de fábrica.

prever

fumaça

rior dos

exau
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§ Revestimento lnterno Aplicação do Epóxi Líquido

O revestimento interno das juntas soldada executadas no campo, quer seja em

tubulação enterrada ou aérêa será feita basicamente com aplicação de "Epóxi

Líquido", segundo as prescriçôes contidas na presente Especificação. Os serviços

estarão sujeitos à inspeção para medida de espessura de revestimento, e serão

submetidos a testes para detecção de falhas eventuais que, se constatadas, deverão

ser reparadas de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE. Deverá ser feita a

limpeza interna da tubulação depois de concluídos os trabalhos de revestimento. O

revestimento interno das juntas será executado de conformidade com a seqüência de

serviços descrita a seguir:

/ Preparaçâo da Superfície

Deverá inicialmente ser removida toda graxa, detritos, etc., utilizando-se de limpeza

manual com solvente adequado (xilol). Todas as rebarbas e respingos de solda

deverão ser removidos e as soldas deverão ser desbastadas, eliminando-se eventuais

saliências. A limpeza final da superfície deverá ser executada com jato abrasivo (areia

seca ou granalha de aço) ao metal branco, segundo a Norma SSPC-SP-S. Na

impossibilidade da execução de acordo com a norma acima especiÍicÂda, fic.aÉ a

critério da CONTRATANTE a determinação de altemativas. A aplicaçâo do Primer,

conforme adiante especificado, deverá ser iniciada imediatamente após o jateamento

e sempre na mesma jornada de trabalho.

z Aplicação do Primer

Deverá satisfazer à Norma A\ M/A-C-203/78, tipo B, de secagem a ar, à base de

borracha clorada com plastificantes, permitindo-se aplicação a frio, por meio de pincel

ou pistola. O Primer deverá produzir uma liga apropriada e eficiente entre o metal e o

revestimento subseqüente de esmalte betuminoso. Ocorrendo baixa temperatura

ambiente, ou se houver umidade sobre a área a ser revestida, aquecer-se-á esta

superfície a uma temperatura entre 30 e 40 graus centígrados para secagem. o
na Normaesmalte "coal-tar-enamel", à base de alcatrão de hulha do tipo l,

A\ |v\/A C-203178, deverá ser aplicado derretido, em demáo ú

indicada pelo FABRICANTE, formando uma camada com espessura de 2,4 ! 0,5

milímetros, com acabamento liso, uniforme, e sem descontinuidade entre o trecho

revestido e as camadas dos trechos adjacentes.

peratura
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A aprovação do material especiÍicado neste item basear-se-á nos métod de ensaio

e requisitos da Norma ASTM-D-388. Quando a tinta já estiver seca e o pincel

aquecido, o tubo deverá ser cuidadosamente espanado para tirar a poeira, sujeiras,

corpos estranhos, etc., pouco antes da aplicação do piche. Será permitido o uso de

espanadores, sopradores e esponjas limpas. Panos sujos, empoeirados,

contaminados, etc., não serão permitidos. Quaisquer danos causados às superfícies,

já com a tinta aplicada, devem ser reparados manualmente, deixando curar

novamênte para, em seguida, aplicar o piche. Este não pode ser aplicado sob

condições atmosféricas adversas, ou se.ja: chuva, nevoeiro, alto grau de umidade.

Náo deve decorrer intervalo de tempo maior que o especificado pelo FABRICANTE

do esmalte de alcatrão de hulha, entre o fim da aplicaçâo do Primer e o início da

aplicação do esmalte. Ocorrendo tal fato, nova aplicação será indispensável, podendo,

na dependência do tempo decorrido, ser necessário novo jateamento da superfície.

Os testes de aderência e de qualidade mecânica do esmalte definirão a melhor

temperatura, dentro da faixa indicada a ser adotada para toda a partida de esmalte

testado. Para abastecer as caldeiras, o piche de carvão ou esmalte, deve ser

quebrado em pedaços nunca maiores que 10 kg sobre uma plataforma de madeira

adequada ou sobre chapas de tambores usados, devidamente acondicionados, de

forma que nâo sofra contaminações nem contatos com umidade. Caso não seja usado

imediatamente deve-se cobri-los com encerados plásticos ou outros impermeáveis

para evitar que se contamine com materiais êstranhos.

O piche deve ser aquecido cuidadosa e lentamente, até atingir a temperatura

adequada de aplicação. Se num prazo máximo de 8 horas, após o inÍcio do

aquecimento, não se tenha usado o piche, este deverá ser drenado da caldeira para

recipientes limpos ou depressôes do terreno, forrado com folhas metálicas, de forma

a evitar sua contaminação. Uma vez solidificado poder-se-á reutilizá{o, na proporção

de uma parte deste para nove do piche novo. A carga deverá ser totalmente utilizada

antes da nova recarga do equipamento, não se permitindo compl

às operaçôes.

e ção em meio

Permitir-se-á que, na nova carga do equipamento, se aproveitem 107o da sobra de

esmalte de opera@es anteriores, que tenha permanecido no equipamento do

derretimento. Não serão aproveitadas sobras que tenham entrado em contato com o
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solo. O esmalte será aplicado nas condições ambientes ES

do Primer.

Todas as caldeiras devem ser cuidadosamente limpas antes do carregamento e todos

os traços de piche velho ou coque, óleo e outros materiais estranhos, devem ser

completamente removidos. As caldeiras para derretimento do esmalte de alcatrão de

hulha deverâo ser deslocáveis, providas de tampa, agitadores mecânicos, controle

termostático de temperatura, têrmômetros, filtros e maçaricos, com capacidade

mínima para o trabalho de oito horas no campo, e com acessórios de combate a

incêndio.

Os termômetros podem ser de mostrador ou mostradores, mas com uma faixa

suÍiciente para indicar qualquer temperatura que se possa desenvolver durante o

período de aquecimento. Os termômetros devem ser imersos no piche até 0,10 m do

fundo da caldeira. Cada caldeira deverá estar equipada com termômetros de imersão,

sendo um fixo (mostrador circular) e outro destacável (de coluna). A temperatura na

caldeira deve ser controlada de í5 em 15 minutos. Os caldeirões portáteis deverão

ser termicamente revestidos com "bico de pato" para aplicação externa do esmalte

derretido, com capacidade mínima para20 quilogramas de carga útil. Tanto o "Prime/'

como o esmalte betuminoso deverão ser de um mesmo FABRICANTE.

/ lnspeções e Testes

O revestimento intêrno da tubulação de chapas de aço será rigorosamente

inspecionado e submetido a testes pela CONTRATANTE. Além do teste de aderência

já mencionado deverá ser verificada a espessura do revestimento utilizando-se o "pit-

gage" ou "elcometer'', ou outro aparelho similar. A descontinuidade do revestimento

será verificada através do detector elétrico de falhas ("holiday detectot''), do tipo "baixa

corrente/alta tensáo". A voltagem de operação do detector deverá ser de

aproximadamente 2400 V por cada 1132" (um trinta e dois avos de polegada) de

espessura de revestimento. Um trecho contínuo será considerado livre de falhas

(gretas, bolhas, furos, etc.) quando duas passadas do d

indiquem.

/ Reparos
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A execução de eventuais reparos deverá atender às especificaçôes d tas para o

revestimênto das juntas das tubulaçôes, quanto à preparação das superfícies e quanto

ao procedimento. É preciso, entretanto, que o procedimento utilizado seja o mesmo

do revestimento original. Revestimento externo para elementos tubulares nâo

enterrados

Nas juntas de soldas dos elementos tubulares aéreos fabricados em aço será aplicada

externamente à pintura protetora anticonosiva. O CONSTRUTOR deverá dispor de

todo o equipamento necessário para os serviços de preparo das superfícies e

aplicação da pintura os quais deverão ser feitos por pessoal de experiência e

capacidade comprovada.

r' PtepaÊçáo das Superfícies

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente isentas de quaisquer

elementos que possam acarretar a falha prematura da pintura tais como: óleo, graxa,

ferrugem, esória e respingos de solda, vestígios de pintura velha, contaminantes que

provoquem corrosão tais como umidade e sais dê cloro e de enxofre. As rebarbas e

respingos de solda deverão ser removidos e as soldas deverão ser desbastadas,

eliminando eventuais saliências. Solventes adequados deverão ser usados para

remover óleo, graxa e outros contaminadores antes do início de qualquer limpeza

mecânica. Pano limpo e solvente deverá ser usado a fim de evitar a permanência de

uma película contaminante na superfície. A limpeza final da superfície deverá ser

executada com jato abrasivo (areia seca ou granalha de aço) ao metal branco,

segundo a Norma SSPEC-SP-S. Na impossibilidade da execução de acordo com a

norma acima especificada, ficará a critério da CONTRATANTE a determinação de

alternativas. O preparo e pintura deverão ser programados de tal modo que resíduos

provenientes das operações de limpeza não caiam sobre as superfícies já pintadas.

Se alguma oxidação formar-se depois da limpeza, antes da aplicação do "primer", a

superfÍcie deverá ser novamente jateada. A aplicação do Primer, rme adiante

sempre naespecificado, deverá ser iniciada imediatamente após o ja

mesma jornada de trabalho.

/ Condições Atmosféricas durante o Preparo das Superfícies

De um modo geral, o preparo das superfícies somente deverá ser executado quanto

a temperatura das respectivas superfícies metálicas for menos de 3"C acima do ponto
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