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11  MMEEMMOORRIIAALL  DDEESSCCRRIITTIIVVOO    
 

O presente memorial Descritivo de PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL 
HIDROVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA VILA DE ALGODOAL (ILHA DE MAIANDEUA), 
NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, NO ESTADO DO PARÁ, estabelece os procedimentos de 
forma sucinta do processo executivo das estruturas, obedecendo a parâmetros mínimos que constam 
do caderno de especificações técnicas. 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos  

fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos, bem como com os detalhes a 

serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente 

memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as 

técnicas da ABNT. 

 

11..11  MMEEMMOORRIIAALL  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  DDAA  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDOO  TTEERRMMIINNAALL  

 

Plataforma de Embarque de Charretes 

Sua infraestrutura será composta fundações em estacas pré-moldas seção 30x30cm.. O processo 

de cravação das estacas da plataforma, será executada utilizando-se ponte de serviço (ponte de serviço), 

para movimentação do bate-estaca. Após a cravação das fundações, será realizado o arrasamento das 

estacas, através de equipamento tipo martelete com vistas ao procedimento de execução de bloco de 

coroamento, conforme projeto.  

A superestrutura da rampa será executada através de vigas, pilares e lajes em concreto armado 

possuindo concretagem estrutural convencional e concretagem submersa, respectivamente, em função 

da movimentação do nível de maré. 

O procedimento de concretagem se fará através da confecção do concreto no local, utilizando-se 

betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de lançamento, 

adensamento feito com utilização de vibradores de imersão, para produção de concreto com  

resistência característica Fck= 40Mpa. Após o processo de endurecimento e ganho de resistência do 

concreto será feita a desforma. 
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Edificação do Terminal 

 

O terminal é composto por uma edificação no formato octogonal regular.  

Sua infraestrutura será composta fundações em estacas pré-moldas seção 30x30cm. O processo 

de cravação das estacas da plataforma, será executada utilizando-se ponte de serviço (ponte de serviço), 

para movimentação do bate-estaca. Após a cravação das fundações, será realizado o arrasamento das 

estacas, através de equipamento tipo martelete com vistas ao procedimento de execução de bloco de 

coroamento, conforme projeto. 

A estrutura será constituída de elementos estruturais tais como: pilares, vigas e lajes em concreto 

armado. Possui vedações internas e externas em alvenaria de tijolos cerâmicos assentados com 

argamassa de cimento e areia. 

A estrutura de sustentação da cobertura do terminal será executada através de peças principais e 

secundárias em madeira de lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA-ME. 

 

End.: Av. 25 de Setembro, 1532 Apto 702 – CEP.: 66095-230  -  Belém/PA 
CNPJ 15.335.060/0001-32  -  Insc. Est.: 15.134327-6  -  Insc. Municipal: 089656-4 

9 

 

22..  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

 

As especificações determinam e complementam as informações contidas nos projetos. 

Os materiais a serem empregados na obra, deverão estar rigorosamente de acordo com as 

especificações e métodos normativos da ABNT. 
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2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES. 

Englobam os serviços executados na sua fase inicial e que irão influir em todo o andamento da 

obra, por isso merecem atenção especial, pois constituem as bases de apoio para a produtividade e 

qualidade da obra. 

 

2.2 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO. 

A instalação do canteiro é a fase das mais importantes, exigindo uma mobilização imediata das 

equipes dimensionadas vistas as necessidades e o prazo da obra. 

Todo material destinado à construção do canteiro deverá transportado imediatamente para a 

obra, tão logo tenha sido aceita a proposta, formalmente. 

O canteiro deverá ser concebido em função do tipo de serviço a executar e quantitativos 

envolvidos com base nas seguintes diretrizes: 

- Necessidade de rápida instalação; 

- Utilização dos recursos da Administração Central da Empresa; 

- Apoio oferecido pela infra-estrutura local, representada pela região de localização da obra, 

- Concentração das instalações administrativas e de produção, proporcionando melhores condições 

operacionais e de supervisão. 

 

 

2.3 CANTEIRO DE SERVIÇOS 

 No canteiro de obras serão instaladas as unidades abaixo relacionadas cuja distribuição de 

construções na área dar-se-á da seguinte maneira: 

- Escritórios para atender a área técnica da empresa a ser contratada; 

- Escritório para equipe gerenciadora; 

- Almoxarifado para guarda de materiais envolvidos na obra; 

- Sanitários para atendimento dos funcionários; 

- Baias de armazenamento de materiais (Brita. Areia e etc.); 

- Galpão de madeira coberto com telha de fibrocimento para ferreiro e carpintaria; 

- Refeitório. 

 

2.4 INFRA-ESTRUTURA. 

2.4.1 ENERGIA 

Abaixo, descrevemos algumas das regras básicas que iremos considerar para a obra, no tocante 

à energia das obras e do canteiro: 

- As instalações elétricas deverão ser executadas e mantidas por pessoal habilitado, empregando-se 

material de boa qualidade e de boa durabilidade; 

- Toda a fiação de luz elétrica e força deverão ser fixadas de modo a dar segurança e fácil acesso; 

- Todo circuito elétrico deverá ser protegido contra qualquer tipo de acidente; 

- O sistema de iluminação deverá ser suficiente e dentro dos padrões de segurança, tendo em vista o 

trabalho normal de pessoal, deslocamento de equipamento e tráfego de veículos; 

- Instalação adequada de chaves elétricas, principalmente nas frentes de trabalho onde serão utilizadas 

ferramentas do tipo leve. 
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2.4.2 ÁGUA. 

Devemos dar especial atenção ao suprimento de água, uma vez que a mesma é fator de suma 

importância no campo da construção e tem relação direta com a produtividade e qualidade dos 

serviços, conforto do pessoal e os custos em geral. 

No caso específico desta obra, uma vez que a mesma se desenvolverá de forma contínua, o que 

implicará um dinamismo maior a todas as atividades relacionou as seguintes soluções: 

- No tocante à água potável deverá ser utilizada água filtrada nos locais de trabalho. 

- Abastecimento de água: A água utilizada será proveniente da concessionária COSANPA, disponível 

no local. O terminal antigo já se utilizava desta fonte. 

2.4.3 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. 

Deverá ser utilizado o seguinte sistema de comunicação: 

- Linhas móveis locais; 

- Através deste sistema, a Administração Central diariamente manterá contato com suas unidades 

descentralizadas, para se informar do andamento das produções e das necessidades das obras, 

possibilitando desta maneira decisões rápidas e eficazes; 

 

2.4.4 COLETA DE LIXO 

A empresa executora do empreendimento deverá separar os resíduos de acordo com as classes 

(metais, orgânicos, plásticos, recicláveis, vidros etc.) para posteriormente serem destinados 

semanalmente ao município mais próximo que atenda as exigências sanitárias, Castanhal/Pa, pois 

possui firma reconhecida e licenciada para execução dos serviços de recolhimento e destinação final dos 

resíduos. No que se refere à movimentação e utilização e manutenção das máquinas pesadas, deverão 

ser tomados cuidados especiais, visando à eliminação de vazamentos de óleos, graxas e produtos 

combustíveis. 

 

2.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 

O concreto a ser utilizado na obra será dosado conforme especificação de projeto, atendo a 

trabalhabilidade requerida, às resistências características e às exigências para a durabilidade estabelecida. 

 

2.5.1 MATERIAIS PARA PREPARO DO CONCRETO  

O concreto é constituído pela mistura de um aglomerante com um ou mais materiais inertes e 

água. Os materiais que o compõem são: cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, água e, 

opcionalmente, aditivos. 

A seguir serão analisados individualmente os materiais que compõem o concreto. 

Cimento 

Disposições Gerais 

O cimento utilizado durante a execução da obra deverá satisfazer às Normas NBR 5732 

(cimento Portland comum), NBR 5733 (cimento Portland de alta resistência) e a NBR 5737 (cimento 

Portland resistente aos sulfatos), da ABNT; deverão ser fornecidos certificados oficiais que atestem a 

obediência a tais prescrições. 

O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das intempéries, 

da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. 
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O depósito deve facilitar a inspeção e identificação das diferentes partidas. Lotes recebidos em 

épocas diversas devem ser armazenados de maneira a facilitar o emprego na ordem cronológica de 

recebimento. Sua capacidade deve garantir o consumo de cimento por um período de dez dias de 

produção máxima. 

 

Agregado Miúdo 

Disposições Gerais 

Entende-se como agregado miúdo as areias de origem natural ou resultantes de britamento de 

rochas estáveis, ou a mistura de ambas, cujos grãos passam pela peneira ABNT 4,8mm e ficam retidos 

na peneira ABNT 0, 075 mm. 

O peso específico no estado solto de uma areia média, seca, encontra-se em torno de 1,50 t/m³ 

e para as areias finas é de 1,40 t/m³. Portanto, não são aceitas areias com peso específico inferior ao 

último valor. 

Os agregados devem ser compostos por grãos de minerais densos compactos, duráveis e 

limpos, e não devem conter substâncias nocivas, tais como argilas, matérias orgânicas, materiais 

pulverulentos e outros em quantidade que possa afetar a hidratação e o endurecimento do cimento, a 

proteção da armadura contra a corrosão, a durabilidade ou o aspecto visual no concreto aparente. 

O agregado miúdo deve ser guardado e mantido de tal maneira que evite a inclusão de qualquer 

material estranho no concreto. Não deve ser misturado com outros agregados, pois a uniformidade da 

granulometria deve ser mantida. 

Agregado Graúdo 

Disposições Gerais 

Agregado graúdo é o pedregulho natural, seixo rolado, pedra britada ou proveniente do 

britamento de rochas estáveis, com um máximo de 15% passando na peneira de 4,8 mm e dimensão 

inferior ou igual a 100 mm. 

A classificação, de acordo com suas dimensões nominais, é a seguinte: 

- brita 0  9,5 a 4,8 mm 

- brita 1  19 a 9,5 mm 

- brita 2  25 a 19 mm 

- brita 3  50 a 25 mm 

- brita 4  76 a 50 mm 

- brita 5  100 a 76 mm 

A dimensão máxima característica do agregado deverá ser menor que 1/4 da menor distância 

entre as faces das fôrmas, e 1/3 da espessura das lajes. 

Os grãos dos agregados graúdos são ditos normais quando todas as dimensões têm a mesma 

ordem de grandeza; e lamelares quando não possuem a mesma ordem de grandeza.  Sendo assim, não 

se devem usar agregados com formas lamelares para a confecção do concreto. 

 

Água de Amassamento 

Disposições Gerais 

A água para mistura e cura do concreto não deve conter impurezas que possam vir a prejudicar 

as reações entre ela e os compostos do cimento. Na realidade, os maiores defeitos provenientes da água 

de amassamento têm maior relação com o excesso de água empregada do que propriamente com os 

elementos que ela possa conter. 
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Normalmente se admite como sendo possível utilizar água com a qual os concretos com ela 

executados atinjam nos ensaios uma resistência igual ou superior aos 90% da resistência obtida com 

uma água de boa qualidade, na idade de 28 dias. 

Sempre que houver suspeita devem ser feitos ensaios para verificar a influência das impurezas 

sobre o tempo de pega e resistência (mecânica e estabilidade de volume). 

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores prejudiciais de 

substâncias estranhas. Admitem-se satisfatórias as águas potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8,0 e 

respeitem os seguintes limites máximos: 

- Matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido) 3 mg/1 

- Resíduos sólidos 5.000 mg/1 

- Sulfatos (expressos em íons SO4) 300 mg/1 

- cloretos (expressos em íons Cl)  500 mg/1 

- açúcar 5 mg/1 

Em casos especiais, a critério do responsável pela obra, deverão ser consideradas outras 

substâncias prejudiciais. 

Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo agregado. 

No caso de não ser atendido qualquer um dos limites acima, a água só poderá ser usada se 

obedecer a recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo. 

 

Preparo do Concreto 

Generalidades 

A técnica de dosagem do concreto deverá resultar em um produto final com as seguintes 

propriedades: a consistência, a textura, a trabalhabilidade, a integridade da massa (oposto de 

segregação), o poder de retenção de água e a massa específica, que constituem as propriedades do 

concreto fresco. 

Após a cura adequada, deve-se obter um produto durável, resistente aos esforços mecânicos e 

com as características exigidas pelo projeto. 

 

Dosagem do Concreto 

A dosagem deverá ser feita pelo método experimental, que terá por fim estabelecer o traço do 

concreto. Este se deve basear na relação entre as características de resistência, durabilidade do concreto 

e a relação água/cimento, levando-se em consideração a trabalhabilidade desejada, esta última expressa 

pela consistência. 

A fixação da relação água/cimento decorrerá da resistência de dosagem fck 28, ou idade 

prevista no plano da obra para que a resistência de projeto seja atingida. 

A trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais correspondentes, com o 

equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem como com as 

eventuais dificuldades de execução das peças. 

 

Amassamento do Concreto 

O amassamento do concreto em canteiro deverá ser mecânico e durará, sem interrupção, o 

tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive 

eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da massada e será tanto maior quanto 

mais seco o concreto. O tempo mínimo de mistura será determinado de acordo com o tipo e a 
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dimensão da betoneira. Nos misturadores de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras 

massadas até se alcançar a homogeneização necessária. Para o caso de concreto pré-misturado devem 

ser seguidas as prescrições da NBR-7212. 

 

Transporte e Lançamento do Concreto 

O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo 

compatível com o início da pega, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação ou 

segregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três 

vezes o diâmetro máximo do agregado. O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o 

lançamento direto nas fôrmas, evitando-se depósito intermediário; se este for necessário, no manuseio 

do concreto deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação. 

O concreto deverá ser lançado após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim deste e o 

do lançamento, intervalo superior à uma hora; se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será 

contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado 

de acordo com as características do aditivo. 

Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega. 

Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos à penetração de água, 

deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o 

concreto nem possa o concreto fresco vir a ser lavado. 

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição, evitando-se incrustação 

nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda 

livre não poderá ultrapassar 1,5 m. Para peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas 

abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambiente com 

temperatura inferior a 100 C ou superior a 400C. 

Precauções específicas deverão ser tomadas quando da concretagem das lajes e da 

pavimentação, com o objetivo de minimizar a probabilidade de ocorrência de fissuras de retração por 

secagem, devendo, portanto, nesses casos ser evitados lançamentos nas horas mais quentes do dia. Para 

esses elementos das estruturas deverá ser analisada a possibilidade de concretagem noturna, seguida de 

aplicação de sistema de cura e proteção do concreto. 

Adensamento do Concreto 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado mecanicamente 

através de vibradores de imersão e/ou de paredes, o que for mais adequado à trabalhabilidade do 

concreto e visando-se a máxima capacidade. 

No período de adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se 

formem nichos, haja segregação dos materiais, ou se traga quantidades excessivas de água para a 

superfície. Dever-se-á evitar a vibração de armaduras para que não se formem vazios ao seu redor com 

prejuízo da aderência, e que estas se desloquem de suas posições. 

Quando se utilizarem vibradores de imersão, eles deverão entrar quase verticalmente e sua 

penetração no concreto deverá ser possível com seu próprio peso. A espessura de cada camada a ser 

adensada não deverá exceder ¾ do comprimento da agulha; se não se puder atender a esta exigência 

não deverá ser empregado vibrador de imersão. 
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A quantidade de vibradores, suas potências e diâmetros devem ser adequados a todas as peças a 

serem adensadas e as posições sucessivas devem estar à distância de, no máximo, o raio de ação do 

vibrador. 

Acabamento das Superfícies de Concreto 

Todas as superfícies externas das superestruturas terão acabamento do tipo aparente, obtido 

com aplicação de chapas de madeirit ou similar. 

Deverão ser reparados os defeitos das superfícies de concreto que, devido à deformação das 

fôrmas, excederem 5 mm em 3,0 m ou defeitos nas arestas quando excederem a 3 mm. 

Não devem ser utilizado cimento em pó ou argamassa de cimento e areia antes ou durante as 

operações de acabamento das superfícies de concreto. 

 

Cura e Proteção do Concreto 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra 

agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, 

agente químico, bem como contra choques e vibrações de intensidades tais que possam produzir 

fissuração na massa do concreto sem prejudicar a sua aderência à armadura. 

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros dias após o 

lançamento do concreto, aumentando este mínimo quando a natureza do cimento exigir poderá ser 

feita mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se a mesma com uma película impermeável. 

Em casos de lajes, deverá ser previsto um material saturado de água sobre elas. O endurecimento do 

concreto somente poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente 

autorizado e controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem. 

Reparos no Concreto 

Caso seja verificada a necessidade de algum reparo no concreto, o projetista deve analisar o 

problema indicando a solução e, de acordo com o serviço necessário, este só poderá ser executado por 

pessoal especializado e sob Fiscalização. 

 

2.5.2 EQUIPAMENTOS 

Todos os equipamentos destinados à produção do concreto deverão estar em perfeitas 

condições de uso. Dentre estes se destacam: 

- betoneiras, nas misturas de concreto;  

- caminhões betoneiras, vagonetes, carrinhos, caçambas, guinchos, correias transportadoras e calhas, 

no transporte do concreto; 

- bombas de concreto com mangueiras rígidas e flexíveis, funis com mangueiras para concretagens 

submersas, no lançamento do concreto. 

- vibradores em geral: de imersão, de parede, mesa vibratória para peças pré-moldadas e externas, no 

adensamento do concreto. 

Complementando os equipamentos têm-se as ferramentas, como desempenadeiras, pás, réguas 

mestras, etc., que também se deve encontrar em perfeitas condições. 
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2.6 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO AO LONGO DO ANDAMENTO DA 

OBRA 

 

Dosagem 

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverão ser efetuados, 

inicialmente, ensaios de caracterização dos materiais. 

A dosagem dos traços a serem utilizados será executada em laboratório idôneo, com materiais 

que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relação água/cimento. 

É necessário fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, diâmetro máximo do agregado) do 

concreto a ser dosado, visando atender às necessidades de concretagem dos elementos estruturais nas 

várias etapas da obra. 

A freqüência das operações de controle é dada em função do tipo de obra, volume de concreto 

e mudanças de fonte dos componentes do concreto; ela deverá ficar a critério da Fiscalização, e ser 

capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida. 

 

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais 

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricação deve 

englobar: 

- ensaios periódicos da granulometria do agregado graúdo; 

- ensaios periódicos do módulo de finura do agregado miúdo; 

- ensaios periódicos da umidade natural dos agregados (para correção do fator água/cimento); 

- controle da quantidade de agregado por traço; 

- controle da quantidade de cimento por traço; 

- controle da quantidade de aditivo por traço; 

- duração da mistura; 

- trabalhabilidade (slump-test). 

 

2.6.1 COLETA, MOLDAGEM, CURA E RUPTURA DOS CORPOS-DE-PROVA 

As amostras de concreto para a execução dos corpos-de-prova deverão ser retiradas durante a 

execução da concretagem das estruturas, e deverão obedecer à NBR 5750 da ABNT. De modo geral 

moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento estrutural e/ou 

cada 40 m³ de concreto aplicado. 

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessário que a 

amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a NBR-5738. 

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente 

preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionárias, de caminhões 

misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminhão betoneira, ela 

será retirada em três ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o princípio e o fim. 

Depois de colhida, a amostra deverá ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova, 

que deverá ser iniciada antes de decorridos 15 minutos. 

 

 

 

 



 
CONSULTORIA E ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA-ME. 

 

End.: Av. 25 de Setembro, 1532 Apto 702 – CEP.: 66095-230  -  Belém/PA 
CNPJ 15.335.060/0001-32  -  Insc. Est.: 15.134327-6  -  Insc. Municipal: 089656-4 

17 

 

Os corpos-de-prova podem ser cilíndricos, cúbicos ou prismáticos. 

São previstos dois tipos de conservação dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se 

deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condições de cura da 

estrutura. 

No primeiro caso, os corpos-de-prova são curados na obra, em água, areia úmida ou serragem 

molhada, durante o menor período de tempo possível, e depois removida para o laboratório, onde 

serão conservados em câmara úmida. Para a segunda verificação, os corpos-de-prova são conservados 

em obra recebendo as mesmas condições de cura da estrutura, durante 3/4 do tempo previsto para 

execução do ensaio. 

Os corpos-de-prova cilíndricos devem ser ensaiados axialmente para a determinação da 

resistência à compressão. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o estudo 

estatístico do fck da obra. 

 

2.7 ARMADURAS 

Todo o material de armação a ser empregado será guardado sobre suportes de madeira ou 

concreto, com altura suficiente para manter as barras sem contato com o solo. 

As quantidades, dimensões, fôrmas e posicionamento de toda a armação deverão estar em 

perfeito acordo com os desenhos. Mesmo quando não indicado no projeto deverão ser previstas 

armaduras construtivas necessárias à fixação e posicionamento da armadura teórica, inclusive suportes 

de aço de diâmetro e espaçamento aprovados entre as camadas de armação. 

Toda a armadura deverá estar livre de ferrugem, carepa solta, óleo, graxa ou qualquer outro 

material deletério, imediatamente antes do lançamento do concreto. 

Toda a armadura, após a sua colocação e fixação, deverá ser verificada pelo Fiscal do Cliente ou 

seus prepostos antes do lançamento do concreto. 

 

Aço para as Armaduras 

As barras de aço serão fornecidas sempre da categoria A, sendo as bitolas indicadas no projeto, 

e deverão atender às prescrições das NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT. 

Elas deverão ser isentas de defeitos prejudiciais como dobras, esfoliações, corrosão e carepa e 

apresentar suficiente homogeneidade geométrica. 

Devem-se analisar igualmente algumas características como: 

- A massa real das barras deve ser igual à sua massa nominal, com tolerância de +/- 6% 

para bitola igual ou superior a 10 mm e de 10% para bitola inferior a 10 mm. 

- O comprimento normal de fabricação das barras é de 11 m, com tolerância de 9%. 

Emendas 

As emendas deverão ser executadas segundo as indicações do projeto e obedecendo às NBR-

7480 e NBR-6118. Emendas não prevista no projeto somente poderão ser feitas com consulta à 

Projetista para verificar a sua conveniência ou não. 

Podem ser definidos três tipos de emendas: por transpasse, com luvas rosqueadas ou por solda. 

A opção virá definida no projeto, podendo ser solicitada a substituição de acordo com a disponibilidade 

de cada obra, porém somente após a aprovação da Projetista poderá ser executada. 

As emendas por transpasse não são permitidas para barras de bitola maior que 25 mm, e 

deverão obedecer ao item 6.3.5.2 da NBR-6118. 
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As emendas com luvas rosqueadas são indicadas somente para o tipo A e deverão seguir o item 

6.3.5.3 da NBR-6118. 

As emendas por soldas devem ser executadas com eletrodos e para bitolas iguais ou superiores a 

20 mm, conforme item 6.3.5.4 da NBR-6118. O eletrodo deve ser constituído de um metal com 

características idênticas às do metal da base. Deverá possuir revestimento básico para opor tendência à 

fissuração, a quente, pela absorção de nitrogênio. Os eletrodos devem ser mantidos em lugar seco. 

Equipamentos 

A natureza, capacidade e quantidade de equipamentos para a execução de corte, dobra e 

montagem, solda, etc. de barras dependerão do tipo e dimensão de cada serviço a executar. 

As máquinas soldadoras deverão ter características elétricas e mecânicas apropriadas à qualidade 

de aço, à bitola da barra e ser de regulagem automática. A solda de barras de aço CA-50A deverá ser 

feita com pré-aquecimento e resfriamento gradual. Observar o item 10.4 da NBR-6118. 

Execução 

Corte e Dobramento 

O corte e dobramento das barras deverão ser realizados a frio e de maneira a não injuriar o 

material de modo algum, de preferência por meio de máquinas de cortar e dobrar. Deverão ser 

executados segundo as indicações do projeto e obedecendo às NBR-7480 e NBR-6118. 

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura 

previstos no projeto, em máquinas específicas para este fim, e respeitando os mínimos dos itens 6.3.4.1 

e 6.3.4.2 (ganchos/estribos e barras curvadas, respectivamente) da NBR-6118. 

Colocação 

A montagem deverá obedecer ao especificado na NBR-6118. Especial cuidado deverá ser 

tomado com os espaçadores, que deverão ter dimensões para garantir o recobrimento mínimo da 

armadura indicadas no projeto. Estes espaçadores deverão ser de concreto e, no mínimo, da mesma 

resistência que o empregado na estrutura. 

É preciso observar também que a armadura deve ser colocada no interior das fôrmas de modo 

que, durante o lançamento do concreto, se mantenha na posição indicada no projeto. 

Opcionalmente poderão ser empregados espaçadores de outro tipo de material, desde que não 

transmitam oxidação à armadura. Neste caso deverá ser encaminhado ao Cliente o tipo de espaçador 

que se pretende usar. 

As barras das armaduras, depois de colocadas em suas posições previstas em projeto, devem ser 

firmemente amarradas entre si e nos ferros de montagem (caranguejos, etc.), por meio de arame 

recozido nº 18. 

 

2.7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

Condições Gerais 

Somente poderão ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480 

da ABNT. 

As barras não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliações, bolhas, 

oxidação excessiva e corrosão. 

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossível 

sua separação e rejeição, todo o fornecimento deverá ser rejeitado. 

Outros problemas como variações de massa e comprimento também devem ser observados. 
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Tolerâncias 

O diâmetro médio, no caso de barras lisas de seção circular, poderá ser determinado com o 

auxílio de um paquímetro. No caso de barras com mossas ou saliências, ou de seção não circular, 

considera-se como diâmetro médio o diâmetro de seção transversal de uma barra de aço fictícia, de 

seção circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso específico de aço: 7,85 kg/dm³). 

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diâmetro nominal. O peso real das barras, 

com diâmetro nominal igual ou superior a 10 milímetros, deve ser igual a seu peso nominal, com a 

tolerância de +/- 6%. Para as barras com diâmetro inferior a 10 milímetros a tolerância é de +/- 10%. 

Em cada fornecimento de barras, da mesma seção nominal, deve ser verificado se são respeitadas as 

tolerâncias indicadas. 

Outra característica a ser observada na recepção da remessa é o comprimento das barras. O 

comprimento normal da fabricação é de 11,0 m, com tolerância de 9%. 

 

Amostragem 

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma seção nominal e da mesma 

categoria, verificar o peso do material fornecido e se são preenchidas as condições gerais da NBR-7480, 

rejeitando as barras que não as preencham; repart’ir as barras não rejeitadas em lotes aproximadamente 

do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, não se permitindo, no entanto, menos de 

dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e providenciar a extração, de uma das 

extremidades dessa barra, de um segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento, 

desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, o qual será considerado como amostra representativa 

do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente identificada, a um laboratório convenientemente 

aparelhado, para execução dos ensaios de recebimento. 

O lote só será liberado para utilização após o resultado positivo do laboratório. 

De acordo com a NBR-7480, a criação do lote visa a constituir um grupo de barras ou fios de 

procedência identificada, de mesma categoria e classe de aço com a mesma bitola e configuração 

geométrica superficial, cuja massa não supere o valor indicado na Tabela abaixo. 

  

MASSA MÁXIMA DOS LOTES (t) 

BITOLA CATEGORIA DO AÇO 

 (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60 

3,2 

4 

5 

6,3 

8 

10 

12,5 

16 

20 

25 

32 

40 

- 

- 

6,3 

8 

10 

12,5 

16 

20 

25 

31,5 

40 

50 

- 

- 

4 

5 

6,3 

8 

10 

12,5 

16 

20 

25 

31,5 

- 

- 

3,2 

4 

5 

6,3 

8 

10 

12,5 

16 

20 

25 

1,6 

2 

2,5 

3,2 

4 

5 

6,3 

- 

- 

- 

- 

- 
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Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de Amostragem) da 

NBR-7480 da ABNT na definição da amostragem dos lotes. 

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de 

50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar. 

Ensaios 

Cabe ao laboratório, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade, 

submetê-la aos ensaios de: 

- tração, conforme a NBR-6152; 

- tração em barras emendadas, conforme a NBR-8548; 

- dobramento, conforme a NBR-6153. 

E quando for necessário, realizar os ensaios de: 

- fissuração de concreto, de acordo com a NBR-7477; 

- fadiga, conforme a NBR-7478. 

Deve ser considerada como área de seção transversal, no caso de barras com mossas ou 

saliências, a área da seção transversal de uma barra de aço fictícia, de seção circular, que possua o 

mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada. 

Ao comprador será fornecido pelo laboratório o certificado desses ensaios. 

Aceitação ou Rejeição do Lote 

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos 

ensaios de recebimento, com as exigências desta Especificação. O lote será aceito caso todos os ensaios 

referentes à amostra sejam satisfatórios. 

 

Propriedades Mecânicas Exigidas 

No ensaio de tração a amostra deve apresentar tensão de escoamento e alongamento iguais ou 

superiores aos mínimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente.  A relação entre a 

tensão de ruptura e a tensão de escoamento, em cada amostra, deverá ser pelo menos igual ao mínimo 

fixado nesse quadro. 

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calço indicado no quadro seguinte, para a 

categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 180º sem ruptura ou fissuração. 

As características mecânicas exigidas das barras de aço destinadas a armaduras de peças de 

concreto armado são resumidas no quadro a seguir. 
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PROPRIEDADES MECÂNICAS EXIGÍVEIS DE BARRAS E FIOS DE AÇO 

DESTINADOS À ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO 

ENSAIOS DE TRAÇÃO 

(VALORES MÍNIMOS) 

ENSAIO 

DE 

DOBRAMENTO 

A 1800 

 

 

 

 

 Categoria 

  

Resistência 

Característica 

De 

Escoamento  

(A) 

f 

yk 

   (MPa) 

 

Limite        de 

Resistência (B) 

 F 

 St 

(MPa) 

 

Alongamento 

10(%) 

(C) 

Para Aço 

Classe A 

 

Diâmetro de Pino 

 (mm)     (D) 

  20      20 

 

CA-25 

CA-40 

CA-50 

CA-60 

 

250 

400 

500 

600 

 

1,20 fy 

1,10 fy 

1,10 fy 

1,05 fy 

 

18 

10 

8 

- 

 

20 

30 

40 

50 

 

40 

50 

60 

- 

 

(A) Valor característico do limite superior de escoamento  

(LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118). 

(B) O mesmo que resistência convencional à ruptura ou resistência convencional à tração. 

Conforme a NBR-6152, o  símbolo LR ou t. 

(C)  é a bitola, definido em 5.6.2 

(D) As barras de bitola  > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem  ser  dobradas  sobre  pinos de 8 

 (em mm) 

(E) fst mínimo de 660 MPa. 

Para o local de aplicação, onde serão montadas e amarradas.  
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2.8 FORMAS 

Materiais Utilizados 

As fôrmas para superfícies externas aparentes são consideradas "aparelhadas" e deverão ser 

executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois de pronto 

apresente uma superfície plana, de acabamento liso, livre de marcas de tábuas e nós. As juntas dos painéis 

destas fôrmas deverão estar dispostas, apresentando uma posição regular e deverão ser perfeitamente 

calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas fôrmas deverão ser alinhadas com uma tolerância de +/- 

3 mm, mas não serão permitidas tolerâncias que se somem, isto é, de mesmo sentido, próximas umas das 

outras. 

As fôrmas para superfícies externas não aparentes, internas ou inferiores são consideradas "não 

aparelhadas". Nas mesmas poderão ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou não, ou 

tábuas. Estas fôrmas deverão ser bem calafetadas, de modo a evitar ao máximo a perda de nata. 

Especial cuidado deverá ser tomado com as furações, rebaixos e ranhuras, que deverão ser previstos e 

executados segundo detalhes e posições indicados nos desenhos. 

 

Remoção do Escoramento e Fôrmas 

São definidos os seguintes critérios mínimos para a remoção das fôrmas e escoramento: 

- Concreto "in loco" (prazo mínimo, concreto comum sem emprego de aditivo) 

- Superfícies laterais: - 72 horas 

- Superfícies inferiores: - lajes 14 dias 

- Resistência mínima: - Fck > 15 MPa 

 

Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto 

Antes do lançamento do concreto devem ser vedadas as juntas das fôrmas e feita à limpeza, 

para as superfícies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam influenciar a 

qualidade dos acabamentos. 

As fôrmas de madeira deverão, imediatamente antes do lançamento, ser molhadas até a 

saturação. Para o escoamento da água em excesso deverão ser previstos furos nas fôrmas. 

Para as formas das estruturas de concreto, está prevista a utilização de formas comuns. 

Os painéis das formas serão projetados de acordo com os esforços do concreto a que os 

mesmos serão submetidos. 

O escoramento das formas será feito com pontaletes de madeira e atirantados com tirantes 

metálicos, encapados com tubos de PVC, tornando possível a sua reutilização. 

Todo o concreto será lançado em camadas contínuas, tornando homogêneas e monolíticas as 

peças ao final da concretagem. 

Não serão colocadas camadas adicionais de concreto, enquanto a subjacente não tenha sido 

vibrada. 
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2.9 ELEMENTOS METÁLICOS A SEREM UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO DE 

RAMPA, COBERTURA E FLUTUANTE 

 

Generalidades 

A Construtora deverá fornecer todas as ferramentas e equipamentos, mão-de-obra e materiais, e 

executará todo o trabalho necessário para o fornecimento, fabricação e/ou montagem das estruturas 

diversas de aço, conforme indicado nos desenhos. 

 

Materiais 

As chapas e perfis de aço deverão estar de acordo com as normas A-36 da ASTM ou com as 

Especificações NBR-6648 e NBR-7007 da ABNT. 

Os materiais e as dimensões de parafusos, porcas e arruelas deverão estar de acordo com a 

Especificação A-325 da ASTM. 

Os tubos de aço para corrimãos, luvas para tubos e para usos similares deverão estar de acordo 

com as Especificações A-120 da ASTM e NBR-5577 e 5578 da ABNT. 

 

Manuseio e Armazenamento 

 

Os elementos metálicos deverão ser transportados e armazenados no local da obra, de modo 

que nenhum dano ocorra às peças ou estruturas.  Deve-se evitar o armazenamento por longos períodos 

ou em lugares que possam acelerar o processo de oxidação. 

Todos os materiais perdidos ou danificados deverão ser substituídos ou reparados a pleno 

contento da Fiscalização. 

 

Montagem 

 

A montagem dos elementos metálicos deve ser executada de acordo com as exigências das 

Especificações NBR-8800 da ABNT e para os casos omissos, as da "Structural Steel for Buildings" da 

AISC (E.U.A.). 

Os elementos metálicos deverão ser locados nos seus correspondentes e exatos lugares por 

contraventamentos, a fim de evitar deformação ou distorção durante a montagem e concretagem. 

Onde elementos de aço forem conectados a outros metais, deverá ser providenciado, quando 

necessário, um isolamento apropriado, a fim de que seja evitada a ação eletrolítica. Tinta betuminosa, 

fita butílica, papel para construção ou outros recursos, deverão ser usados. 

Pintura e Colocação de Acessórios Metálicos 

A pintura para proteção das peças metálicas é composta de três demãos com tinta à base de 

epóxi. Todas as peças montadas abaixo da linha d'água, ou próximo dela, devem receber esta pintura 

antes da montagem; as outras peças receberão após a montagem e fixação definitiva no concreto. 

- Realizar tratamento abrasivo para retirada de impurezas aderidas ao substrato; 

- Pintar com tinta à base de epóxi contendo pó de zinco como, por exemplo, Tinta de Fundo Epóxi pó 

de zinco amida; ou Epoxina da fábrica Kauri Sigma S.A. ou similar. 
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2.10 SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Deverão ser observadas todas as regulamentações inerentes ao SSO – Sistema de Segurança e 

Saúde Ocupacional, bem como os das NR’s – Normas Regulamentadoras de Segurança e saúde no 

Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Visando a promoção e manutenção do bem estar dos empregados além da aquisição de 

equipamentos de proteção individual como (capacetes, botas, luvas, óculos, protetores auriculares, 

uniformes), deverão ser adotadas palestras, treinamentos com enfoque na prevenção de acidentes por 

meio da conscientização do empregado. A Obra deverá ser toda sinalizada, procurando com isso, 

alertar a todos os envolvidos como proceder em sua locomoção e os riscos que estão sujeitos em cada 

local. 

 

2.11 MEIO AMBIENTE 

 

A disposição dos resíduos gerados durante a execução dos serviços realizados pela empresa 

contratada, provenientes de oficinas, frentes de trabalho, postos de abastecimentos, refeitórios, 

cozinhas, instalações sanitárias, escritórios ou qualquer outra área de trabalho, deverá estar em 

concordância com os procedimentos estipulados pela ADMINISTRAÇÃO em sua política ambiental, 

não sendo lançado resíduo de qualquer espécie no meio ambiente, mesmo que fora da área das 

instalações do porto. Toda e qualquer atividade que cause impacto ambiental antes de ser adotada pela 

empresa contratada será consultada para avaliação pela área de Meio Ambiente da 

ADMINISTRAÇÃO, para que seja autorizada sua execução. 
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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

O projeto de abastecimento de água fria deste terminal, foi concebido levando em consideração 

a demanda do seguintes equipamento: Terminal de passageiros. 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.2.1. Critérios e Parâmetros para o Projeto 

a) Taxa de ocupação: No livro Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias de Archibald Joseph 

Macintyre é apresentada uma tabela onde se relaciona o numero de aparelhos sanitários com o 

quantitativo de usuários para alguns tipos de estabelecimentos. 

Locais de reunião de pessoas 

Vasos Sanitários 

Número de pessoas 
Número de aparelhos 

Masculino Feminino 

1 -100 1 1 

100 - 200 2 2 

200 - 400 3 3 

 

Com base nessa tabela foi definido pelo numero de bacias sanitárias qual seria o quantitativo de pessoas 

que utilizariam o terminal diariamente, selecionando assim o valor de 200 pessoas que iram utilizar o 

terminal diariamente. 

b) Material das Tubulações. 

Para diâmetros acima de 100 mm, tubos em aço carbono ASTM A53, de acordo com as dimensões da 

ABNT NBR 5587, extremidades chanfradas para solda conforme ANSI B16. 25. 

Para diâmetros entre 60 a 100 mm, tubos PVC rígido de ponta e bolsa soldáveis. 

Para diâmetros inferiores a 50 mm, tubos em PVC rígido de ponta e bolsa soldáveis para instalações 

prediais de água fria. 
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1.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

1.3.1 Descrição 

O projeto sanitário foi concebido para atender as demandas de esgoto sanitário provenientes 

dos equipamentos á serem implementados no retroporto (terminal de passageiros e frigorífico) e são 

compostos pelos seguintes etapas: 

a) Ramais Primários 

Os ramais primários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos vasos 

sanitários, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção, essas tubulações serão em PVC com 

diâmetro de 100 mm e inclinação de 1%. 

b) Ramais Secundários 

Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos aparelhos 

sanitários e das cubas da cozinha e tanques, encaminhando os mesmos ao esgoto primário através de 

caixas sifonadas com tampa lisa, essas tubulações serão em PVC Ø50mm com inclinação de 2%. 

c) Colunas de Ventilação 

Os tubos de ventilação terão diâmetro especificado no projeto em PVC Ø75mm. Os tubos de 

ventilação serão embutidos e prolongados até 30 cm acima da cobertura sendo que no topo de cada 

tubo deverá haver uma curva de raio longo. 

D) Tratamento dos Efluentes. 

TERMINAL: O tratamento dos efluentes dos despejos oriundos dos ramais primários e secundários 

serão tratados por um Reator Anaeróbio Compartimentado seguido de um Filtro Anaeróbio, que se 

dará da seguinte forma: 

O tratamento biológico anaeróbico deve ser precedido de remoção de sólidos grosseiros e areia 

para isso esta previsto no projeto a colocação de uma grade de barras, de acordo ao exigido em norma, 

com abertura iguais ou inferiores a 12 mm para vazão de máxima de 100l/s, e a 6 mm para vazão 

máxima acima de 100l/s. Após a passagem pela grade os dejetos sanitários serão despejados em um 

tanque séptico com múltiplas câmaras em série e com dispositivos mais eficazes de alimentação das 

diversas câmaras. Para se obter esta configuração o reator é equipado com chicanas verticais, que impõe 

ao líquido um movimento seqüencial descendente e ascendente, de forma a garantir um maior contato 

do despejo com a biomassa presente no fundo da unidade. 

Em termos de processo, o reator compartimentado se caracteriza por oferecer a possibilidade 

de separar algumas fases da digestão anaeróbia, que termodinamicamente favorece a formação de 

metano, eliminando na forma de gás, o hidrogênio na primeira ou primeiras câmaras. O hidrogênio 

pode impedir a rápida degradação de ácido propiônico, que é uma etapa precursora do ácido acético e 

conseqüentemente metanogenização. 

Posteriormente a passagem pelos compartimentados, os dejetos serão despejados no Filtro 

Anaeróbio, para pós-tratamento das outras unidades anaeróbias, pois, além de complementar o 

tratamento, sua capacidade de reter sólidos e de recuperar-se de sobrecargas qualitativas e quantitativas 

confere elevada segurança operacional ao sistema e maior estabilidade ao efluente, mantendo as 

vantagens do tratamento anaeróbio – produz pouco lodo, não consome energia, tem operação simples 

e de baixo custo. 
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1.4 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

1.4.1 Descrição 

O presente projeto foi elaborado em consonância com o decreto Nº357 de 21 de Agosto de 

2007, onde se Institui o regulamento de segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de 

risco. De acordo com este decreto o projeto de combate a incêndio para os equipamento constantes no 

retroporto será para classe F4(Estação e terminal de passageiro). 

O sistema de proteção e combate a incêndio será por meio de extintores, localizados e 

dimensionados conforme o projeto, e seguindo as seguintes especificações: 

1. Extintor de PÓ ABC, (base de Monofosfato de Amônia) de 4 kg, com capacidade 

EXTINTORA DE 2A E 20 B: C, conforme normas da NBR, e com selo do IMETRO. 

2. Extintor de CO2, (gás Carbono) de 6 kg, com capacidade EXTINTORA DE 5 B: C, conforme 

normas da NBR, e com selo de IMETRO. 

A Iluminação de Emergência deverá foi posicionada de modo a facilitar a visualização, além de 

fornecer iluminação capaz de orientar o caminho a ser seguido, contendo a seguinte especificação: 

1. Luminária com 30 LED, Bi volt, com potencia de 2 W, Temperatura Cor de 6400K, autonomia 

de 6 horas, normatizada pela NBR e selo do IMETRO. 

Serão dispostas em local de fácil visualização placas de sinalização de emergência, que seguirão a 

norma NBR 13434-2 de 2004, sendo todas fotoluminescentes, seguindo dimensão de projeto para 

distância máxima de visibilidade de 10m, obedecendo à seguinte forma: 

a. Sinalização de orientação e salvamento:  

I. Forma: quadrada ou retangular; 

II. Cor do fundo (cor de segurança): verde;  

III. Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;  

IV. Margem (opcional): fotoluminescente. 

 

b. Sinalização de equipamentos: 

 

I. Forma: quadrada ou retangular;  

II. Cor de fundo (cor de segurança): vermelha;  

III. Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;  

IV. Margem (opcional): fotoluminescente. 
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2. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS  

2.1. DESCRIÇÃO  

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento 
da construção das Instalações Hidrossanitárias do PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 
TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA VILA DE ALGODOAL (ILHA DE 
MAIANDEUA), NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, NO ESTADO DO PARÁ, incluindo aqui 
os aspectos técnicos e funcionais relacionados ao abastecimento de água, instalações de 
esgoto e pluvial. Neste aspecto destaca-se que as informações foram unificadas de modo a 
evitar a duplicidade de informações. 

2.2. TUBULAÇÕES EM PVC. 

A) GENERALIDADES:  

- CANALIZAÇÃO EMBUTIDA: 

A canalização precisa ter o traçado mais curto possível, evitando colos altos e baixos. Precauções 

terão de ser tomadas para que não venha a sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou 

deformações da estrutura e para que fique assegurada a possibilidade de suas dilatações e contrações. 

Não poderá ser embutida em elementos estruturais de concreto (sapatas, pilares, vigas, lajes etc.), sendo 

permitido, entretanto, quando indispensável, ser alojada em reentrâncias (nichos) projetadas para esse 

fim nós referidos elementos. Não deverão, também, atravessar vigas senão cm passagens de maior 

diâmetro. Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., os rasgos na alvenaria 

(para embutimento da tubulação) terão de ser fechados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Classificação dos tubos de PVC:  

Existem vários tipos de tubo PVC mercado, mas para as instalações prediais há duas linhas distintas:  

B) LINHA HIDRÁULICA:  

Pelo sistema de junta, os tubos e as conexões classificam-se em dois tipos: de junta roscada e de 

junta soldada. O sistema de junta roscada permite a montagem e a desmontagem das ligações sem 

danificar os tubos ou conexões. Portanto, é possível o reaproveitamento de todos os materiais 

utilizados em outras instalações.  

O sistema junta soldada não permite o reaproveitamento das conexões já utilizadas, porém leva 

as seguintes vantagens sobre o sistema anterior:  

Transforma ajunta em ponto de maior resistência; 

Pela facilidade de execução, proporciona maior rapidez, nos serviços de instalação;  

Dispensa qualquer ferramenta especial, como morsa ou larraxa.  

Em ambos os sistemas de juntas, os tubos suportam pressão de serviço de até 7.5 kgf/cm² (0,75 

Mpa), o que corresponde a 75 mca. Os tubos com junta soldada são fabricados na cor marrom, nos 

diâmetros nominais de 20 (1/2"), 25 (3/4"), 32 (1") , 40 (1¹/4"), 50 (1¹/²”), 60 (2"), 75 (2¹/²"), 85 (3") e 
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110 (4") e são fornecidos em barras de 6 m de comprimento com ponta e bolsa. Os tubos com junta 

roscada são fabricados na cor branca, nos diâmetros de 1/2", 3/4", 1", 1¹/4”, 1¹/2”, 2”, 3”, 4" e 6" e 

são fabricados em barras de 6 m de comprimento com rosca nas duas pontas.  

C) LINHA SANITÁRIA:  

Os tubos e as conexões da linha sanitária permitem alternativa no sistema de acoplamento, 

como: junta elástica com anel de borracha ou junta soldada, exceto no diâmetro nominal de 40 mm 

(esgoto secundário) que utiliza apenas a junta soldada. A bolsa de dupla atuação, nos diâmetros 

nominais de 50 mm, 75 mm e 100 mm, permite escolher o sistema de junta mais adequado para cada 

situação da obra. Os tubos são fornecidos com ponta e bolsa ou pontas lisas, na cor branca, nos 

comprimentos de 3 m e 6 m. Para tubulação de diâmetro acima de 4", como no caso dos subcolctores 

prediais, são fabricados na cor ocre, com junta elástica, nos diâmetros nominais dc 75 (3"), 100 (4"). 

125 (5”), 150 (6”), 200 (8"), 250 (10") e 300 (12"), e no comprimento de 6 m. Para aplicações especiais, 

são fabricadas conexões de PVC rígido dotadas de revestimento externo de poliéster ou epóxi, 

reforçado com fios ou fibras de vidro.  

D) MANUSEIO E ESTOCAGEM:  

- TRANSPORTE:  

O transporte dos tubos deve ser feito com todo cuidado, de forma a neles não provocar 

deformações e avarias. É necessário evitar particularmente:  

 Manuseio violento 

 Grandes flechas 

 Colocação dos tubos em balanço 

 Contato dos tubos com peças metálicas salientes, durante o transporte.  

- DESCARREGAMENTO:  

O baixo peso dos tubos facilita o seu descarregamento e manuseio. Não se podem usar 

métodos violentos no descarregamento, como, por exemplo, o lançamento dos tubos ao solo.  

- MANIPULAÇÃO:  

Para evitar avarias, os tubos têm de ser carregados e nunca arrastados sobre o solo ou contra 

objetos duros.  
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- ESTOCAGEM:  

Os tubos serão estocados o mais próximo possível do ponto de utilização. O local destinado ao 

armazenamento precisa ser plano e bem nivelado para evitar deformação permanente nos tubos. Estes 

e as conexões estocadas deverão ficar protegidos do sol. É necessário evitar a formação de pilhas altas, 

as quais ocasionam a ovalação nos tubos de camada inferior.  

E) CARACTERÍSTICAS DO TUBO:                                                                                       

Os tubos de PV C Linha H hidráulica trabalham sob pressão dc serviço até 7,5 kgf/cm (75 

Mca), na temperatura de 20°C. Devido à característica do PVC, a resistência dos tubos diminui com o 

aumento da temperatura. Assim:  

 Não se podem utilizar os tubos normais de PVC nos ramais de água quente, pois o PVC perde sua 

resistência nas altas temperaturas; 

 Usar os tubos de PVC nos ramais de água fria até o registro de pressão do misturador e executar o 

restante da tubulação com outro material como o cobre, por exemplo; 

 Devem ser adotadas medidas que impeçam o retomo de água quente do aquecedor para a tubulação 

de alimentação (é necessário observar as recomendações do fabricante do aquecedor); 

 Para empregar os tubos de PVC nas colunas ou nos ramais onde há instalação de válvulas flexíveis 

de descarga, é preciso tomar muito cuidado com o comportamento dela, pois certos tipo de válvulas, 

quando desreguladas, provoca o fenômeno chamado golpe de aríete que gera aumento brusco da 

pressão. Para evitar esse fenômeno, é recomendável utilizar a caixa de descarga no lugar da válvula 

flexível, com economia no consumo de água e também, redução no diâmetro da tubulação. Caso 

não seja possível eliminara válvula de descarga, o sistema mais indicado é isolar dos demais 

aparelhos o barrilete e as colunas que alimentam as válvulas flexíveis; 

 Os tubos de PVC, quando expostos ao sol. Perdem sua coloração inicial com o decorrer do tempo. 

Esse fato não afeta a sua resistência.  

F) SISTEMAS DE JUNTA EM INSTALAÇÃO SANITÁRIA:  

Para versatilidade de opção entre a junta soldada e a junta elástica, a bolsa dos tubos sanitários e 

das conexões destinados a esgoto primário (diâmetro nominal 50, 75 e 100) apresenta dois diâmetros 

internos. Na extremidade inicial em uma faixa de 3 cm, o diâmetro é maior e, no meio dessa área, existe 

um sulco para alojar o anel de vedação. No fundo da bolsa, o diâmetro é um pouco reduzido e se 

destina á utilização da junta soldada. A escolha do sistema de junta é feita de acordo com a preferência 

da construtora, porém, em certos casos, exige-se a junta elástica, tais como:  

1. Derivação do tubo de queda; 

2. Tubo de queda, entre dois pontos fixos; 
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3. Coluna de ventilação; 

4. Coluna para condução de água pluvial. 

São os locais que sofrem grandes variações de temperatura e consequente movimentação da 

tubulação, ou ponto de concentração dos esforços. Nunca se podem utilizar os dois sistemas de juntas 

em uma mesma bolsa. 

G) EXECUÇÃO DAS JUNTAS (GENERALIDADES):  

- PREPARO DOS TUBOS:  

Para cortar os tubos de grande diâmetro, utilizar uma guia confeccionada em madeira ou papel-

cartolina enrolado no tubo, para obter melhor esquadro. Após o corte dos tubos, as pontas terão de ser 

limpas das rebarbas (formadas durante o corte) e a parede chanfrada com uma lima.  

Essa operação ê extremamente importante para obter melhor resultado com todos os sistemas 

de junta. Ao cortar os tubos, suas paredes, que estão em contato com a serra, se dilatam pelo calor 

gerado pelo atrito, causando as seguintes inconveniências:  

 Dificuldade no encaixe da ponta e da bolsa; 

 Arrastamento da solda para o fundo da bolsa, comprometendo o desempenho do tubo; 

 Deslocamento do anel de borracha que está alojado no sulco.  

- JUNTA SOLDADA:  

A solda (adesivo) para PVC é, basicamente, um solvente com pequena quantidade de resina de 

PVC.  A solda, quando aplicada na superfície dos tubos, dissolve uma pequena camada de PVC e. Ao 

se encaixarem as duas partes ocorrem à fusão das duas paredes, formando um único conjunto. 

Portanto, a solda para PVC não serve para preencher vazios. O solvente existente na solda é um 

material volátil. A permanência dos gases formados pelo solvente, dentro da tubulação, pode atacar as 

paredes de PVC.  Para evitar a ação dos gases é importante deixar abertos todos os registros e as 

torneiras, a fim de facilitar a saída dos gases, Como se trata de material volátil, deve-se evitar trabalhar 

em ambientes muito quentes ou direto ao sol. O solvente, nas temperaturas altas, entra em ebulição e 

evapora antes de se efetuara soldagem. Para guardar as soldas para PVC, escolher lugar fresco e 

ventilado.  

Para facilitar a sua aplicação, o fabricante fornece a solda para PVC com embalagem de 250 ml 

com pincel aplicador. A s pontas dos tubos a serem soldadas têm de estar em esquadro e chanfradas. 

Os procedimentos de soldagem para os tubos da linha hidráulica e para os tubos da linha sanitária são 

semelhantes, porém há pequenos detalhes diferentes, devido a desigualdades da forma das bolsas entre 

as duas linhas. 
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Recomendações importantes:  

 Evite o excesso de solda no interior da bolsa. O excesso ataca fortemente a cantada de PVC, e a 

bolsa nessa condição não prende mais a ponta do toque acaba expelindo-a para fora. Portanto, 

aplique corretamente a solda, sempre seguindo as instruções anteriores; 

 Limpe toda porção de solda que tenha caído acidentalmente sobre os tubos e, primeiramente, os 

excessos ocorridos na execução das juntas; 

 Após a soldagem da junta, não utilize a tubulação imediatamente. É necessário aguardar a 

evaporação do solvente e o processo completo da soldagem. Em geral, antes de carregar a linha, 

aguarde 1 h para cada I kgf/cm² de pressão. Caso a tubulação seja submetida a teste de pressão, 

aguarde no mínimo 24 h.  

Lembre-se que:  

 A Luva tem duas Bolsas; 

 O Cotovelo hidráulico tem duas Bolsas; 

 O Cotovelo Sanitário tem uma Bolsa (exceto com diâmetro nominal 40)  

 O Tê Hidráulico tem três Bolsas  

 A Junção Sanitária Simples tem duas Bolsas (exceto com D N 40)  

 O Adaptador tem uma Bolsa.  

- JUNTA ELÁSTICA:  

Recomendações importantes:  

 Nunca utilize graxa ou óleo para substituir o lubrificante. Na falta deste, utilize sabão neutro (que 

não afeta a durabilidade do anel de borracha);  

 Verifique bem o tipo, o diâmetro e a marca nos anéis. Nunca utilize anéis sem marca:  

 Após a montagem, verifique se o anel está alojado corretamente no sulco de encaixe. Se o anel 

estiver fora de posição, desmonte a junta imediatamente e verifique: 

1. Se o corte do tubo está em esquadro  

2. Se o chanfro da ponta do tubo está corretamente executado  

3. Utilizou-se o anel certo  

4. Utilizou-se corretamente a pasta lubrificante.  
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H) RECOMENDAÇÕES GERAIS:  

- VERIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ANTES DA INSTALAÇÃO:  

Verifique os tubos, as conexões e os outros acessórios antes de começar a instalação. Nunca 

utilize peças que apresentem falhas, como:  

 Deformação ou oval ação; 

 Fissuras; 

 Folga excessiva entre a bolsa e a ponta; 

 Soldas velhas com muitos coágulos; 

 Anéis de borracha sem identificação; 

 Anéis de borracha sem elasticidade.  

- PROTEÇÃO DOS TUBOS:  

Proteção contra carga acidental: envolva os tubos instalados em valas com reaterro 

cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adensado em camadas a cada 10 

cm. Até atingir a cota do terreno. Esse cuidado é extremamente importante para os tubos da linha 

sanitária, a fim de evitar a ovalaçâo. Em locais de passagem de veículos ou outras cargas excessivas, os 

tubos enterrados serão projetados de forma adequada; 

Evite a perfuração acidental: proteja os tubos contra perfuração acidental por pregos ou 

parafusos, fechando os rasgos abertos na alvenaria com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; 

Proteção contra choques mecânicos: os tubos de PVC devem ser protegidos contra choques e 

outros esforços mecânicos. Principalmente na tubulação externa instalada até 2 m do solo, em área 

comum, como garagem, onde é necessário prever a proteção ou escolher a posição mais protegida. No 

tubo de queda ou na coluna para condução de água de chuva, nos edifícios altos, a extremidade final da 

tubulação (pé da coluna) poderá sofrer o impacto causado pelos despejos de esgoto ou algum objeto 

sólido em queda livre. Portanto, recomenda-se utilizar, nesses pontos, cotovelos de ferro fundido 

(protegidos com pintura interna á base de epóxi). 

- PRECAUÇÃO CONTRA MOVIMENTAÇÃO DOS TUBOS:  

Devido às características do material, os tubos de PVC apresentam coeficiente de dilatação 

bastante elevado (seis vezes maior que o do aço). Isso tem de ser considerado na ocasião da instalação, 

principalmente para a tubulação para esgoto ou para água pluvial, que sofre grande variação de 
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temperatura. Como exemplo, em uma tubulação de 30 m de comprimento, a variação de temperatura 

de20ºC provoca alteração no comprimento da ordem de 5 cm. Portanto, é preciso tomar os seguintes 

cuidados: 

 Junta de dilatação: nas instalações prediais de esgoto, de água pluvial e de ventilação, a distância 

máxima entre dois pontos fixos é de 6m. Entre dois pontos fixos, será prevista, sempre, uma junta 

elástica para absorver eventual dilatação; 

 Braçadeira: as braçadeiras de fixação devem ter folga suficiente a fim de permitir livre movimentação 

da tubulação, exceto nos pontos fixos nela previstos. As braçadeiras necessitam ter certa largura para 

distribuir melhor o esforço, Nunca se podem utilizar arames ou barras de ferro para essa finalidade; 

 Tubo engastado: os tubos de PVC não devem ser embutidos na estrutura de concreto, 

principalmente os tubos de ventilação e de condução de água pluvial, que sofrem grande variação de 

temperatura. Os tubos, quando for inevitável que atravessem a estrutura de concreto, terão de ser 

isolados de modo a permitir sua livre movimentação. 

- ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE APOIOS:  

Os tubos em instalação aparente precisam obedecer aos espaçamentos correios dos apoios, a 

fim de evitar deformações excessivas dos tubos e o consequente mau escoamento dos fluidos, 

conforme tabelas a seguir:  

 

2.3. SERVIÇO ÁGUA FRIA  

PASSADIÇOS METÁLICOS OU DE MADEIRA 

Será construído, onde necessário passadiços, para garantir a livre movimentação de pessoas e 

veículos durante a execução da obra. 

ESCAVAÇÃO DE VALAS 

A área de trabalho deve ser previamente limpa, precisando ser retiradas ou solidamente 

escoradas árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco 

de comprometimento de sua estabilidade durante a execução dos serviços. Muros, edificações vizinhas 
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e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação têm de ser escoradas. Os serviços de 

escavação, fundação e desmonte de rocha terão responsável técnico legalmente habilitado.  

Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, elas só 

poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, precisam 

ser tomadas medidas especiais na concessionária. Os taludes instáveis ou com presença de água, das 

escavações com profundidade superior a 1,25 m, devem ter sua estabilidade garantida por meio de 

escoramento com estrutura dimensionada para esse fim, Para elaboração do projeto e execução das 

escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas nas normas técnicas. 

 As escavações com mais de 1,25 m de profundidade têm de dispor de escadas ou rampas, 

colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida 

dos trabalhadores, independentemente do acima previsto. Os montantes das escadas deverão ser 

apoiados no fundo da escavação e ultrapassara borda em pelo menos 1m.  

Os materiais retirados da escavação serão depositados a distância superior à metade da 

profundidade, medida a partir da borda do talude. Os taludes com altura superior a 1,75 m necessitam 

ter estabilidade garantida. Quando houver possibilidade de infiltração ou vazamento de gás, o loca! 

Precisa ser devidamente ventilado e monitorado. O monitoramento tem de ser feito enquanto o 

trabalho estiver sendo realizado para, em caso de vazamento, ser acionado o sistema de alarme sonoro 

e visual. As escavações executadas em canteiros de obras terão sinalização de advertência, inclusive 

noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. Os acessos de operários, veículos e 

equipamentos ás áreas de escavação devem ter sinalização de advertência permanente.  

É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação e cravação de estacas. O 

operador de bate-estacas precisa ser qualificado e ter sua equipe treinada.  

Os cabos de sustentação do pilão do bate-estacas necessitam ter comprimento suficiente para 

que haja, em qualquer posição de trabalho, o mínimo de seis voltas sobre o tambor. Na execução de 

escavações e fundações sob ar comprimido, será seguido o disposto nas Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho (NR do Mtb). Na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, 

deve haver um blaster, responsável pelo armazenamento, preparação de cargas, carregamento das minas, 

ordem de fogo, detonação e retiradas das que eventualmente não explodiram destinação adequada das 

sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos necessários ás detonações. A área de fogo precisa ser 

protegida contra proteção de partículas, quando expuser a risco trabalhadores e terceiros.  

Nas detonações, é obrigatória a existência de alarme sonoro. Na execução de tubulões a céu 

aberto, aplicam-se as disposições constantes nas NR do Mtb.  Na execução de tubulões a céu aberto, a 

exigência de escoramento (encamisamento) fica a critério do engenheiro especializado em fundações ou 

mecânica dos solos, considerados os requisitos de segurança.  

O equipamento de descida e içamento de operários e materiais, utilizado na execução de 

tubulões a céu aberto, será dotado de sistema de segurança com travamento. A escavação de tubulões a 

céu aberto, alargamento ou abertura manual de base e execução de taludes terá de ser precedida de 

sondagem ou de estudo técnico local. 

 Em caso especifico de tubulões a céu aberto e abertura de base, o estudo geotécnico será 

obrigatório para profundidade superior a 3m. Todas as obras de caráter preventivo, como escoramento, 

reforços, plantação de grama em taludes, pinturas impermeabilizantes e coberturas plásticas protetoras, 

precisam ser inspecionadas frequentemente por pessoa habilitada.  

Deverá ser feita nova inspeção de escavações depois da ocorrência de chuvas, ventania ou 

quaisquer fenômenos que possam aumentar os riscos. 
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2.4. SERVIÇOS SANITÁRIOS  

2.4.1. Caixas de Inspeção 

As caixas de inspeção são recipientes que permitem a inspeção, limpeza e desobstrução das 

tubulações de esgoto antes da rede pública. Uma caixa deve ter superfície interna lisa e sem fissuras, 

fundo em declive para ajudar o esgoto a escorrer para o tubo de saída e seção circular com 60 cm de 

diâmetro ou retangular com lado de pelo menos 60 cm. Em geral, são feitas de alvenaria, concreto pré-

moldado ou plástico. No caso deste terminal a mesma será de alvenaria, com fundo em concreto magro 

e revestida por argamassa com aditivos impermeabilizantes. 

 

2.4.2. Caixa de Gordura  

Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, 

formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem 

livremente pela rede, obstruindo a mesma. 

É recomendado o uso de caixas de gordura quando os efluentes contiverem resíduos 

gordurosos. Quando o uso de caixa de gordura não for exigido pela autoridade pública competente, a 

sua adoção fica a critério do projetista. As caixas de gordura devem ser instaladas em locais de fácil 

acesso e com boas condições de ventilação. As caixas de gordura devem possibilitar a retenção e 

posterior remoção da gordura, através das seguintes características:  

a) capacidade de acumulação da gordura entre cada operação de limpeza;  

b) dispositivos de entrada e de saída convenientemente projetados para possibilitar que o afluente e o 

efluente escoem normalmente;  

c) altura entre a entrada e a saída suficiente para reter a gordura, evitando-se o arraste do material 

juntamente com o efluente;  

d) vedação adequada para evitar a penetração de insetos, pequenos animais, água de lavagem de pisos 

ou de águas pluviais, etc. 

As pias de cozinha ou máquinas de lavar louças instaladas em vários pavimentos sobrepostos 

devem descarregar em tubos de queda exclusivos que conduzam o esgoto para caixas de gordura 

coletivas, sendo vedado o uso de caixas de gordura individuais nos andares. 

No caso desta IP-4 a mesma será de alvenaria, com fundo em concreto magro e revestida por 

argamassa com aditivos impermeabilizantes obedecendo ao projeto. 

3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Para este terminal foi utilizado um Reator Anaeróbio compartimentado para tratamento dos 

efluentes que foi projetado obedecendo ao que estabelece a NBR-12209/2011 no que tange as 

seguintes situações: 

 O tratamento Biológico deve ser precedido da remoção de sólidos, para isto foi previsto no projeto 

a implementação de grades de barras para este fim; 

 O tempo de detenção hidráulica para a vazão média, considerando a temperatura média do esgoto 

no mês mais frio do ano e o volume total do reator foi de 12h em uma temperatura média de 25ºC; 
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 Profundidade útil do reatores entre 1,9 m a 1,7 m; 

 O sistema de tratamento por se tratar de um reator anaeróbio de fluxo ascendente, deve ter a 

entrada do efluente mais próxima ao fundo e mais centralizada possível, obtendo assim uma maior 

eficiência do sistema; 

 Deverá ser obedecido um diferença de nível mínima de 5 cm entre a entrada e saída de elemento do 

sistema de tratamento, com isso terá como se garantir o escoamento continuo do efluente pelas 

câmara do reator; 

 O material utilizado no meio suporte do filtro anaeróbio deve ser o mais leve possível, com isso 

teremos uma menor tensão sobre o fundo falso levando a uma maior durabilidade da estrutura e 

menor espessura da mesma; 

 O filtro anaeróbio deve possuir uma tubulação (200 mm) ligando a parte inferior do reator com a 

abertura no topo do mesmo, essa tubulação é utilizada para manutenção do reator. Durante 

processos de retirada de lodo acumulado ou na limpeza da camada suporte; 

 Abertura de 0,80m na câmaras de digestão e decantação para acesso durante processos de 

manutenção dos reatores e do filtro anaeróbio. 
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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1. MEMORIAL DESCRITIVO DE ELÉTRICA 

O presente memorial visa descrever as instalações elétricas da PROJETO DE REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA VILA DE 

ALGODOAL (ILHA DE MAIANDEUA), NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, NO ESTADO DO 

PARÁ, bem como obedecer às medidas de controle e sistemas preventivos afim garantir a segurança e 

bem estar dos usuários. 

1.1.2. Elementos gráficos 

Fazem parte do projeto os seguintes elementos gráficos: 

- Especificação técnica. 

- Projetos. 

1.1.2. Normas técnicas 

Toda a instalação elétrica e os materiais nela aplicados deverão obedecer às prescrições das 

seguintes normas:   

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão – última revisão.   

NTD 01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.  

NORMAS COMPLEMENTARES   

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos;   

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA;   

Normas da ABNT e INMETRO;  

1. Executar adequação da entrada de energia trifásica até o QGD. 

2. Fornecer e instalar QGD (Quadro Geral de Distribuição);  

3. Executar instalações elétricas rede normal-tomadas alimentadas pelo QGD;  

4. Fornecer e instalar luminárias, interruptores e luminárias de emergência;  

5. Fornecer e instalar QDA (Quadro de Distribuição da Automação);  

6. Executar instalações elétricas para rede de automação – (COMPUTADORES);  

7. Executar instalações elétricas e frigorígenas para      circuitos de ar        condicionado;   

8. Fornecer e instalar protetor de surtos;  

9. Fornecer e instalar dispositivo DR  

10. Executar adequação de sistema de aterramento;  
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1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

1.2.1. Fornecimento de energia elétrica 

O fornecimento de energia ao predial do terminal hidroviário, deverá obrigatoriamente 

obedecer às prescrições da norma NTD-01, fornecida pela concessionária local – Centrais Elétricas do 

Pará.  

 

CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

O predial será atendido por níveis de tensão trifásica (220 v/127 v), cujo ramal de entrada conforme 

previsto em projeto e padrão de entrada conforme previsto na NTD-01. 

SISTEMA DE ILUNIMAÇÃO INTERNO 

1.2.2. Quadro geral de baixa tensão (QGBT) 

Está previsto 1(um) QGBT, com quadro para 20 disjuntores, para atender 3(três) quadros de 

distribuição de circuitos, sendo:  

A) Quadro de Distribuição 1: Para atender circuitos de iluminação e tomadas em geral e tomadas 

estabilizadas para circuito de computadores; 

B) Quadro de distribuição 2: exclusivamente para atender circuito de ar condicionado e split’s; 

C) Quadro de distribuição 3: para atender circuitos de iluminação externa e iluminação dos trapiches.  

Tendo cada quadro de distribuição sua alimentação especifica conforme consta em projeto elétrico.  

Todos os quadros serão embutidos, e alimentados por cabos dimensionados em projetos.   

1.2.3. Quadro de distribuição dos circuitos. 

Atendendo às necessidades da obra estes equipamentos serão em chapa metálica, autoportante, 

com acesso total por todos os lados, (caso de subestação e QGBT’s.) inclusive o fundo, com porta e 

chave, e espelho interno para proteção das partes vivas. Deverão possuir todos os equipamentos 

indicados nos diagramas unifilares e quadros de carga bem como régua de conectores para interligação 

dos circuitos de comando e sinalização.                               

Conterão também porta com trinco, que mantenha os equipamentos e seus acionamentos 

embutidos, barramento de terra e neutro SEPARADOS, sendo o de neutro isolado para 0,6 KV. Não 

será permitido o agrupamento de condutores neutro ou de aterramento, comumente utilizado, em 

substituição aos barramentos.                                                                                                             
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Os equipamentos de medição supervisão e controle possuirão acesso frontal e visualização 

direta, sem a interposição de qualquer elemento que dificulte a leitura instantânea, ou imediatos dos 

dados, ou estados.                                                                                                                   

A abertura de furos ou rasgos para passagens e eletrodutos, calhas e/ou perfilados, deverão ser 

executados com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do serviço, devendo ser 

rigorosamente executada a recomposição da proteção contra oxidação, em qualidade igual ou superior 

ao original do equipamento. As barras serão pintadas com esmalte sintético, em cores diferenciadas 

para cada fase (vermelho branco e marrom).                                                    

Todos os parafusos que eventualmente possam servir como condutores elétricos (fixação de 

terminais etc.) devem ser bi cromatizados, e usarem porca, arruela lisa, e de pressão com o mesmo 

acabamento.                                                                                                                            

Todos os quadros serão supervisionados pelo sistema de automação predial, podendo existir 

Sinalização, atuação e medição local ou remota a depender de cada utilização.                            

Voltamos a salientar que os barramentos de terra e neutro são totalmente independentes e 

isolados entre si.   

Nenhum quadro poderá ser executado na obra, sem a apresentação prévia do seu diagrama 

definitivo e detalhamento executivo, para análise da FISCALIZAÇÃO.  

1.3. PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO 

1.3.1. Disjuntores de baixa tensão 

Todos os disjuntores serão obrigatoriamente do padrão IEC, não se admitindo do tipo DIN. 

Terão número de pólos, e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixação por engate rápido 

e com capacidade compatível com os circuitos, em caixa moldada.  

Não serão admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas por gatilho ou outro 

elemento, em substituição a disjuntores bi ou tripolares.  

Na ligação dos diversos circuitos, observar a alternância de fases (RST), de modo a se tentar um 

equilíbrio do carregamento dos alimentadores. Este equilíbrio deverá ser verificado após a ocupação 

das salas com o uso de alicates amperímetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se faça 

necessário.   

Características gerais: 

1. Material: do Tipo Metálico. 

2. Resistência ao fogo 650°C conforme a norma ABNT NBR IEC 60695-2-11. 

3. Isolamento total classe II: conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-3. 
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4. O painel BT deverá ser provido de placa de identificação, confeccionada em material resistente 

a intempérie, ter gravação de forma indelével e fixada mecanicamente ao painel, contendo as 

informações conforme norma NBR IEC 60439-3. 

5. Os espaços vazios do painel BT deverão ser fechados por tampas que: impeça o acesso à parte 

interna do painel, mantenha a harmonia visual e possam ser retiradas para a instalação de novas 

unidades funcionais. 

6. O painel BT deverá ter uma construção que permita ter um compartimento para a instalação 

das unidades funcionais, dos barramentos de distribuição e as borneiras de saída, esta construção 

deverá ter a opção de se aplicar compartimentos adjacentes para a instalação de unidades funcionais, 

barramentos e borneiras de saídas independentes ou complementares, todos com acesso frontal. 

7. O painel BT deverá ser provido de fechaduras, travadas por chave para impedir o acesso 

interno. 

8. Os dispositivos deverão ser comandados de forma que se tenha um anteparo entre a parte 

interna e externa ao painel. 

9. Todas as partes vivas (terminais, interligações, barramentos, etc.) deverão ser protegidas contra 

contato direto na situação de porta aberta. 
10. O painel deverá permitir expansão através de módulos específicos. 

 

1.3.2. Interruptores diferenciais residuais 

No intuito de evitarmos a ocorrência de choques elétricos prejudiciais à saúde do ser humano, 

que podem levar, inclusive, à morte, serão instalados interruptores (IDR) e/ou disjuntores diferenciais 

residuais (DDR), com sensibilidade de 30 ma em circuitos de tomadas localizadas em áreas “molhadas” 

e/ou circuitos de iluminação e tomadas de áreas externas definidos em projeto. 

No caso de utilização do IDR ou DDR, além dos condutores fases, os condutores neutros 

serão conectados a estes equipamentos. Estes condutores, após passarem pelo dispositivo de proteção 

em questão, não poderão ser conectados a condutores neutros ou terras de outros circuitos. Todos os 

equipamentos conectados aos circuitos protegidos por IDR.  

1.3.3. Condutos e condutores 

1.3.3.1. Condutos-eletrodutos e conexões. 

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por eletrodutos de 

seção circular, e executados obedecendo aos critérios de norma e determinações dos fabricantes. Todos 

os eletrodutos embutidos em concreto e/ou Alvenaria serão em PVC rígido soldável, antichama, com 

curvas pré-fabricadas, não se admitindo o uso de conexões executadas no local. 

 Não se admite também o uso de eletrodutos flexíveis embutidos em forro, concreto ou 

alvenaria. Nos trechos aparentes sobre forros, deverão ser usados eletrodutos Ferro Galvanizado/PVC 

roscável, dos mesmos fabricantes acima, também antichama, e com conexões pré-fabricadas.  
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As emendas dos eletrodutos soldáveis deverão ser executadas através de adesivo plástico para 

PVC, não sendo permitido o simples encaixe das bolsas, de modo a garantir a estanqueidade da 

tubulação. 

No caso de eletrodutosrascáveis, somente será admitida a utilização de elementos pré-

fabricados para a execução das emendas, como luvas, conduletes, caixas de passagens, etc., garantindo-

se a boa qualidade da execução do corte e da rosca, evitando-se rebarbas, ou descontinuidade da rede 

que possam interferir na integridade da fiação. Não será permitida a abertura de bolsas para a utilização 

de eletrodutosrascáveis, nem a fabricação de curvas moldadas "In loco", principalmente nas redes 

aparentes.  

Nas saídas e entradas de eletrodutos das caixas, (exceto conduletes ou caixas de alumínio), serão 

exigidos elementos que garantam o não ferimento da fiação pelas bordas da tubulação. Em eletrodutos 

PVC roscável ou metálicos, será exigido o uso de buchas e/ou arruelas de alumínio ou liga Zamack, e 

no caso de Eletrodutos PVC soldável, deverá ser executada a "pestana" ou “flange" o local.  

Todos os eletrodutos plásticos serão obrigatoriamente do tipo antichama, (auto extinguível), 

devendo ser efetuados na chegada do material, por amostragem, os testes previstos para tal. 

1.3.3.2. Condutores-fios e cabos 

Todos os alimentadores de quadros sejam eles Principais ou Parciais como também quando 

subterrâneos, serão exclusivamente do tipo dupla isolação 0.6/1.0 KV com isolação em EPR.   

ATENÇÃO! - O MENOR CONDUTOR ADMITIDO PARA QUAISQUER USOS NA REDE 

ELÉTRICA, DEVERÁ SER DE 2.5 MM2, INCLUSIVE NAS DESCIDAS DE LUMINÁRIAS.  

Os condutores devem ser instalados em lances únicos, sem emendas, mesmo especiais, 

chicoteados e devidamente identificados por anilhas plásticas ao longo das bandejas, calhas ou 

perfilados, e no interior das caixas da rede de eletrodutos.    

O condutor neutro será sempre na cor azul claro, o terra na cor verde, e fase nas cores 

vermelha, preto e branco e retorno nas cores amarelo, ou azul 

No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a não ofender o 

isolamento ou sua blindagem quando existir.    

Os cabos dos alimentadores dos quadros ou equipamentos deverão ser cortados em lances 

únicos, não sendo admitido o uso de quaisquer tipos de emenda.                                               

É vedado uso de substancias graxas ou aromáticas, (cadeias de benzeno), derivadas de petróleo, 

como lubrificante, na enfiação de qualquer fio ou cabo da obra. Caso necessário utilizar apenas Talco 

Industrial.     

Nunca efetuar a enfiação, antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulação. Os 

condutores deverão receber identificação com anilhas em ambas as extremidades com o número do 

circuito, e a indicação do quadro de origem. 
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2. ILUMINAÇÃO 

2.1. GERAL 

O projeto deste Empreendimento foi elaborado considerando os critérios luminotécnicos da 

norma em vigor para este tipo de uso, adequadamente estudado para cada ambiente da edificação.       

Para determinação do fluxo luminoso mínimo requerido deverá ser atendida a NBR 5413.   

As lâmpadas deverão atender os seguintes critérios: 

a) Deverão ser utilizadas lâmpadas com a melhor relação lumens/watt; 

b) Índice de reprodução de cores maior ou igual a 85%;  

c) Os reatores serão sempre eletrônicos de alto fator de potência com baixa distorção harmônica.  

d) Em áreas com quatro ou mais pontos de iluminação deverá ser dada possibilidade de acendimento 

de parte destes pontos utilizando-se o critério de 25%, 50%, 75% ou 100% dos mesmos.   

 

3. CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE LÓGICA E TELEFÔNICA). 

NORMATIZAÇÃO  

O projeto deverá ser elaborado e as instalações deverão ser executadas obedecendo-se as 

Normas Brasileiras da ABNT. 

3.1.PONTOS LÓGICOS (TOMADA FÊMEA RJ – 45) 

A Contratada deverá fornecer e instalar PONTOS DUPLOS LÓGICOS EM PAREDE para 

atendimento à rede de automação (computadores e impressoras 

Possuirão conector RJ-45 fêmea, com conexão tipo IDC, categoria 5e para cabo de 4 pares 

trançados 24 AWG, UTP, com contatos com camada de, no mínimo, 50 micro polegadas de ouro. 

Deverá possuir ícones de identificação por cor.   

Serão de responsabilidade, também, o fornecimento e instalação de PONTO DUPLO 

LÓGICO no PISO com dois conectores fêmeo-RJ-45 Categorias 5E em caixa de derivação. Inclui 

também toda a instalação de infraestrutura necessária para a instalação das tomadas RJ45 (Referência 

AMP, Furukawa ou similar) conforme detalhamento dos itens desta especificação técnica. Esta 
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infraestrutura consiste em: Eletrodutos e conexões; Eletrocalhas, conexões e derivações; conectores 

RJ45, cabos tipo UTP (Referência: Furukawa ou similar) para os circuitos de dados.  

Caixas de passagem, caixas de ligação e caixas de derivação; e conforme descrito na 

especificação técnica. 

As tomadas de piso e paredes possuirão janela protetora retrátil automática normalmente 

fechada tomadas de piso e paredes possuirão janela protetora retrátil automática normalmente fechada. 

O conjunto deve ser fornecido completo, inclusive base e suporte.               

Deverá haver identificação do ponto de acesso de rede na própria tomada lógica de 

telecomunicações com protetor transparente.     

Consideram-se pontos duplos, dois tomadas RJ-45 com cabos UTPs independentes desde o 

Rack.   

Considera-se ponto unitário, uma tomada RJ-45 com cabo UTP independente desde o Rack.   

Está previsto toda a infraestrutura e fornecimento de materiais tais como tubulações, caixas de 

passagem, cabo UTPs, recomposição das áreas afetadas e outros serviços necessários para seu perfeito 

funcionamento da rede de cabeamento estruturado.   

Referência: AMP, Furukawa ou similar técnico.  

3.1.1. Cabos-categoria 6e 

3.1.1.1. Cabo UTP 

Serão compostos de condutores sólidos de cobre, 24 AWG isolados com polietileno de alta 

densidade (HDPE). Os cabos UTPs deverão ser capazes de transmitir sinais a altas velocidades e em 

grandes distâncias. Deverá, no mínimo, atender a norma ANSI TIA/EIA-568B CAT 6e e aos 

requisitos de POWERSUM. Os cabos UTP devem garantir trafego a taxas de transmissão de até 

1000mbps. 

Entre outros, deverão, também, atender aos seguintes padrões: 100 BASE-TX, 100BASE-T4, 

100VG-Nylan, ANSI X3T9. 5 100 Mbps TP-PMD ATM Fórum: 155,5 / 622 Mbps e 1000BASE-T. 

O cabo deve ser certificado para trafegar gigabit ethernet a 1000 Mbps em distâncias de até 100 

m.   

Bitola: 24 AWG; quant. de pares: 4; diâmetro externo: 5,4 mm. Categoria EIA/TIA: 5e; resistência CC 

máxima: 9,38 W/100 m; capacitância mútua-nominal: 46 PF/ m; impedância característica: 100[+/- 15] 

Ohms de 1-100 MHz NVP: 0,69.  

Referência Furukawa ou similar técnico.    

3.1.2. CONDIÇÕES E GARANTIAS 
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 Todos os itens deverão possuir garantia de 12 (doze) meses fornecida pelo fabricante ou através de 

sua rede de assistência técnica autorizada, a partir do recebimento definitivo dos mesmos.   

 Os equipamentos SÓ DEVERÃO ser instalados após a conclusão das obras da estrutura física, 

acabamento, ar condicionamento e limpeza do local de acordo com os padrões de instalação de 

cabeamento estruturado.   

 Os equipamentos deverão estar acompanhados de todos os manuais em mídia comum ou óptica, 

cabos, adaptadores e quaisquer outros acessórios necessários ao seu funcionamento.   

 O descumprimento destas condições implica na não aceitação dos equipamentos/serviços da 

empresa licitante contratada. 

3.2. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA 

Para o SPDA será criada uma malha de terra em forma de anel em volta da edificação 
interligada às descidas do SPDA e as demais malhas de terra do sistema elétrico e telefônico.     

Os captores ficarão localizados no ponto mais alto da edificação e juntamente com os cabos 
serão diretamente ligados aos condutores de descida ferragem nos pilares. 

Os eletrodos de aterramento serão formados por hastes e cabos de cobre nu #35 mm². A haste 

de terra será do tipo COPPERWELD, Ø5/8” x 3m, protegidas por manilhas de Ø30cm, com tampa 

móvel”. A interligação entre haste e a descida do SPDA deverá ser feita com conectores mecânicos, de 

modo que possam ser desconectados para ser feita medição da malha e das descidas.                                                                                                                                                                                                                                   

O anel inferior da área a ser ampliada será um prolongamento do existente. Esta interligação 

será feita em uma haste de terra comum aos dois sistemas de proteção. 

3.3. Haste/Conectores/Poços/Cordoalhas. 

Esta Especificação define a sistemática a ser empregada na realização das obras das instalações 

elétricas. Neste documento encontram-se os requisitos concernentes a material, equipamento, execução 

e controle de qualidade dos materiais empregados, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição 

dos serviços. 

3.3.1. Haste de aterramento 

Deverão ser de “cobre eletrolítico tipo Copperweld de 3/4” x 3,00m, fabricação BUNRDY ou 

equivalente. A distância entre as hastes deverá ser igual ou menor que o tamanho das mesmas.   

3.3.2. Conectores para haste de aterramento 

Os conectores deverão ser apropriados para conexão entre o cabo nu da malha de aterramento 

e a haste de aterramento; com bitola compatível com o diâmetro da haste e o cabo da malha de 

aterramento.   
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3.3.3. Poços de inspeção para haste de aterramento 

Deverá ser construída uma caixa de inspeção de 30 x 30 cm em alvenaria, com tampa de 

concreto, ao redor de cada haste de aterramento, para que seja possível se inspecionar cada haste e se 

efetuar medições periódicas da resistência de aterramento da malha de aterramento. 

3.3.4. Cordoalha de cobre nu. 

A malha de terra deverá ser executada através de hastes de aterramento com camada mínima de 

cobre de 254 mícrons, de 5/8 x 2,40m, em número mínimo de três hastes, interligadas entre si por meio 

de cordoalha de cobre nu com seção mínima de 16 mm². As hastes devem ser instaladas com um 

afastamento mínimo de 3,0 metros entre si e as conexões feitas através de solda exotérmica, referência 

"Caldweld" ou similar técnico.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 

Este caderno de especificações tem por objetivo definir os materiais quanto ao tipo a serem 

utilizados no Projeto Executivo de sistemas elétrico da PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO 

DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA VILA DE ALGODOAL (ILHA DE 

MAIANDEUA), NO MUNICÍPIO DE MARACANÃ, NO ESTADO DO PARÁ.  

4.1 ESCOPOS DO SERVIÇO 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento e de todos os materiais e mão de obra 

necessária a execução de todos os elementos presentes nos projetos deste volume. 

ESTOCAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

Todos os materiais e equipamentos deverão ser     cuidadosamente manuseados para evitar 

quebras ou danos; peças apresentando defeitos não poderão ser utilizadas na obra. 

Os materiais e equipamentos só poderão ser desembalados no momento de serem empregados 

na construção, devendo ser estocados de acordo com as instruções dos fabricantes e protegidos das 

intempéries. 

4.2. DANOS A OUTROS SERVIÇOS 

A instaladora será responsável por quaisquer danos, eventual ou não, causadoa outros serviços 

pela execução deste, ou por negligência de seus profissionais, não cabendo a DNIT quaisquer 

responsabilidades sobre possíveis ocorrências nolocal da obra. 

4.3. SUPORTES PARA TUBULAÇÕES 
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A empreiteira deverá considerar em seu orçamento todos os suportes necessários para uma 

fixação das tubulações a serem instaladas na obra. 

O detalhamento destes suportes será de responsabilidade da instaladora, que deverá considerar 

os padrões que a mesma utiliza normalmente para este tipo de instalação. 

Todos os suportes deverão ser fixados nas estruturas de concreto através de chumbadores do 

tipo “Walsiwa” ou equivalente, ou nas alvenarias utilizando ferro redondo com chumbador tipo “L”. A 

distância máxima entre suportes para os diversos tipos de tubulações deverá seguir as recomendações 

seguintes: 

a) Distâncias máximas entre suportes para tubulações de aço carbono 

- Ø¾”... 3,00 metros 

- Ø 1”... 3,50 metros 

- Ø 1 ¼”... 3,50 metros 

- Ø 1 ½”... 4,00 metros 

- Ø 2”... 4,50 metros 

- Ø 21/2”... 5,00 metros 

- Ø 3”... 5,50 metros 

- Ø 4”... 6,50 metros 

b) Distâncias máximas entre suportes para tubulações de PVC     rígido 

- Ø ¾”... 1,10 metros 

- Ø 1”... 1,30 metros 

- Ø 1 ¼”... 1,50 metros 

- Ø 1 ½... 1,50 metros 

- Ø 2”... 1,80 metros 

- Ø 21/2”... 2,00 metros 

- Ø 3”... 2,00 metros 

- Ø 4”... 2,40 metros 

- Ø 6”... 2,80 metros 
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4.4. PINTURAS DAS TUBULAÇÕES 

Todas as tubulações aparentes devem ser pintadas obedecendo às seguintes recomendações: 

 Pontos de ferrugem e carepas (lascas) de laminação têm de ser completamente eliminados, por meio 

de linchamento manual ou mecânico;  

 É necessário aplicar, logo após, tinta de fundo anticorrosivo;  

 Manchas de graxa ou óleo precisam ser removidas com estopa embebida em aguarrás; 

 O pó deve ser retirado escovando o substrato. 

 Em metais ferrosos e aço aplicar uma ou duas demãos de fundo anticorrosivo (tinta zarcão ou 

fundo à base de óxido de ferro). Deixar secar por24h.  

Lixar e limpar com pano umedecido em água. Não é necessária a aplicação do fundo quando 

for utilizada tinta com propriedade anticorrosivo.  

Preparar a tinta conforme as recomendações do fabricante. Aplicar duas ou três demãos de 

pintura com trincha de cerdas macias ou rolo de espuma. Aguardar 12 h para secagem, entre as demãos.  

Em superfícies de alumínio e de ferro galvanizado ou zincado, é necessário lixar o substrato 

com lixa grana 200, para que ocorra perfeita aderência do acabamento sobre a superfície. Aplicar uma 

demão de fundo branco para galvanizados e esperar secar. Aplicar duas ou três de mãos de pintura. 

 Não permitir a execução de atividades que levantem poeira e possam prejudicara pintura 

durante a secagem. E necessário lavar com aguarrás as trinchas e rolos após o seu uso.  

 

5. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAS 

5.1. ELETRODUTO 

Eletrodutos em PVC rígido roscável preto, tipo antichama, nos diâmetros indicados em projeto, 

conforme NBR 6150/80, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 8133/83. As luvas de 

emenda devem ser do tipo roscável, assim como as curvas a 90º devem ser do tipo roscável, fabricadas 

em PVC rígido, conforme a norma NBR 6150/80 da ABNT.  

Eletrodutos em PVC semi-rígidos, com características para suportar os esforços de deformação 

decorrente de instalações embutidas, tipo ponta azul de alta intensidade para instalações embutidas em 

laje e de média densidade para instalação em alvenaria, seguindo NBR 5410/97.  

Eletrodutos PEAD e acessórios, utilizados nas redes subterrâneas devem ser fabricados em 

polietileno de alta densidade, PEAD, por processo de extrusão. Devem ser do tipo corrugado flexível, 

de forma helicoidal, impermeável, próprios para instalação subterrânea, resistentes a esforços 

mecânicos e ataques de substâncias químicas encontradas no subsolo.  
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Os acessórios devem ser do mesmo material especificado para os eletrodutos, nos diâmetros e 

locais indicados em projeto. Devem ser fabricados conforme as normas NBR 13897 e NBR 13898 da 

ABNT.  

Eletrodutos em aço com galvanização eletrolítica em aço com especificação AE 1008/1012 

com galvanização eletrolítica, classe média, segundo NBR 5624/84, com rosca paralela BSP, 

especificação segundo NBR 8133/83. As luvas deverão ser de aço carbono, galvanizadas a fogo, 

recebendo recobrimento igual à do eletrodutos em sua superfície externa. As curvas deverão ser 

galvanizadas, recebendo recobrimento igual àdo eletrodutos em sua superfície externa. 

Eletrodutos flexível metálico, fabricado com fita contínua de aço zincado, com cobertura 

externa de PVC anti-chamaextrudado na cor preta, com terminais rascáveis padrão SPTF, Tipo N. 

Buchas e arruelas injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas 

paralelas BSP, segundo NBR 8133/83. Referência: DAISA, WETZEL. Eletrocalhas em chapa de aço 

lisa, com secção em "U" simples na bitola 14 AWG, com galvanização a fogo, instalado com curvas, 

conexões e acessórios de fixação e ligação próprios da mesma linha, dotadas de tampa de encaixe. 

Perfilado em chapa de aço perfurado, simples na bitola 14 AWG, com galvanização eletrolítica, 

instalada com acessórios de fixação e ligação próprios da mesma linha.  

Braçadeiras e acessórios em chapa de aço decapada e galvanizada a fogo, para o tipo de fixação 

e dimensões exatas, do tipo e resistência mecânica adequadas ao tipo de tubulação e posição, com 

parafusos de aço bi cromatizados. 

5.2. CAIXAS E QUADROS 

Caixa em chapa de ferro galvanizado # 16, com tampa aparafusada e junta de neoprene, 

decapada, com pintura com premer a base de cromato de zinco e duas demãos de tinta à base de laca 

nitro celulose, conforme NBR 6235/80.  

Referência: PASCHOAL THOMEU, GOMER ou de execução sob medida. 

Conduletes em corpo e tampa injetada em liga de alumínio silício, de alta resistência mecânica e 

a corrosão; junta de vedação pré-moldada em borracha sintética, e parafusos de fechamento em aço bi 

cromatizados; entradas perfeitamente alinhadas, fixação das tubulações por parafusos.  

Referência: WETZEL, DAISA. 

Caixa em chapa de ferro galvanizado # 14, com tampa aparafusada e junta de neoprene, 

decapada, com pintura com premer a base de epóxi. Referência: PASCHOAL THOMEU, GOMER ou 

de execução sob medida. 

Conectores para Box injetados em liga de alumínio silício, com rosca para fixação paralela BSP, 

segundo NBR 8133/83, retos ou curvos, conforme especificações do projeto, com parafusos de fixação 

em aço bi cromatizados.  
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Referência: WETZEL, PETERCO. 

Braçadeiras tipo cunha, em chapa de aço decapada e galvanizada a fogo, para o tipo de fixação e 

dimensões exatas, do tipo e resistência mecânica adequadas ao tipo de tubulação e posição. Referência: 

SISA. 

5.3. INTERRUPTORES E TOMADAS 

Interruptor com corpo e teclas em material plástico de alta resistência, com contatos em prata e 

terminais de ligação em liga de cobre, para 10A/250 v; placa em material termoplástico auto 

extinguível, conforme NBR 6268/84 a NBR6278/80. Referência: PIALPLUS, SIEMENS. 

Conjunto de Tomadas 2P+T – 20A – 250 v, Conforme NBR 14136, – Referência: 

PIALPLUS. 

Espelhos cegos para utilização abrigada em material termoplástico para fechamento de caixas 

estampadas, da mesma linha e acabamento dos interruptores, tomadas, etc. 

Referência: PIALPLUS 

Espelhos cegos em material termoplástico para utilização externa, grau de proteção IP44, linha 

Acquatic.  

 

Referência: PIAL. 

Espelhos com furo central em material termoplástico para fechamento de caixas estampadas 

com ligação de equipamentos externos, da mesma linha e acabamento dos interruptores, tomadas, etc. 

Referência: PIALPLUS. 

Relés Fotoelétricos para comandar automaticamente a energização dos circuitos alimentadores 

da iluminação externa. Sua base e tampa deve ser fabricada em polipropileno, ou outro material tão ou 

mais resistente a intempéries e choques mecânicos.   

A lente da fotocélula deve ser fabricada em policarbonato transparente. Seu princípio de 

funcionamento deve ser eletromagnético e deve ser equipado com varistor de proteção contra surtos de 

tensão.  Deve suportar variações de temperatura ambiente entre -5 ºC e + 50 ºC. O relé deve ser 

apropriado para instalação em superfícies metálicas, podendo ser fornecido com base apropriada. 

Devem ser fabricados conforme a norma NBR 5123 da ABNT.  

5.4. CONDUTORES E ACESSÓRIOS 

Cabo unipolar em cobre têmpera mole (classe 2), com isolação e cobertura em compostos 

termoplásticos de PVC, não propagador de fogo, com temperatura de serviço de 90° C - EPR, 

isolamento para 1,0KV conforme NBR 6880/84 e NBR 7288/80.  
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Cabo unipolar em de cobre têmpera mole (classe 2), com isolação e cobertura em compostos 

termoplásticos de PVC, não propagador de fogo, com temperatura de serviço de 70º C, isolamento 

para 0,6/1,0 kV, conforme NBR 6880/84 e NBR 7288/80. 

Os alimentadores e a distribuição da fiação para locais de grande afluência de público devem 

atender a norma NBR-13248 e NBR NM 289, a isolação de 0,6/1KV 90ºC em borracha 

etilenopropileno EPR e cobertura em composto termoplástico não halogenado, e sua classe de 

encordoamento 5 (extra flexível). 

Fios com isolação para até 750 v, 70ºC, tipo flexível.  

Barramento de cobre eletrolítico têmpera meio-duro, de secção retangular para baixa tensão ou 

circulares Cordõesparalelos com condutores de cobre têmpera moles (classe 1), encordoamento classe 

4, com isolação a base de amianto para 110°C, não propagador de fogo, com isolamento para 450/750 

V, conforme NBR 6880/84. As emendas de cabos devem recompor todas as camadas originais de 

fabricação do cabo, e devem possibilitar, no mínimo, a mesma garantia de isolamento e estanqueidade 

do cabo. 

Conectores e terminais de compressão, em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado, com 

baixa resistência ao contato. Conectores para instalação modular em perfis padronizados, em composto 

plástico termo fixo, com parafusos e contatos de alta condutibilidade, e previsão de encaixes para 

identificação, adequados às bitolas dos condutores.  

Plugues e prolongadores fêmeos monoblocos, com 3 pinos cilíndricos em liga de cobre para 10 

A, corpo em termoplástico, com prensa-cabos incorporado, para ligação de luminárias marcadores em 

plástico semi-rígidos, para condutores singelos com encaixe para alinhamento, instalação em posição 

intermediária do cabo, em tamanhos adequados às diversas bitolas dos condutores. 

Porta-marcadores ajustava e marcadores em PVC flexível, para condutores agrupados, para 

temperaturas de até 70ºC. 

Braçadeiras plásticas dentadas auto-travantes em nylon 6/6, Insulok. Fita plástica isolante em 

PVC antichama.  

5.5. CHAVES, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E COMANDO 

Mini disjuntor (15 à 63A) termomagnéticos, de caixa moldada, secos para baixa tensão, 

unipolares ou multipolares, com acionamento por alavanca frontal, capacidades de interrupção de 5 kA, 

com correntes especificadas no projeto.  

Disjuntores termomagnéticos, acima de 100 A inclusive, em caixa moldada, secos para baixa 

tensão, multipolares, capacidades de interrupção mínima de 18 kA. 

Interruptor diferencial residual (DR) automático com as correntes nominais e sensibilidades de 

corrente diferencial especificada no projeto, tensão máxima380 V, corrente suportável de curta duração 

de 5ka, vida mínima de 10.000 operações. 
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Mini-contatores com terminais de pressão com parafusos imperdíveis, corpo em composto 

termoplástico rígido, com contatos em liga de prata, com capacidade adequada à potência comandada 

Dispositivo de Proteção contra Surtos de Sobre tensões –, Sua ligação deve incluir todas as 

fases do quadro, além do neutro. Deve ter capacidade mínima para absorção de correntes de surto de 

18 kA. O supressor de surto deve suportar pulsos de nível 1, de característica 10/350 ms, e de nível 2, 

de característica 8/20 ms, na tensão compatível de cada instalação. O supressor de surto deve ser 

fabricado seguindo as recomendações da norma NBR 5410 da ABNT. 

Chaves seletoras de comando para permitir que um determinado circuito possa ser comandado 

de forma manual ou automática, devem ser instaladas no quadro elétrico chaves seletoras de 3 posições, 

a chave seletora deve ser instalada, obrigatoriamente, no interior do quadro, fixada ao espelho pivotante 

interno. Sua carcaça deve ser fabricada em material isolante termoplástico, e seu corpo deve ser 

padronizado no Ø 20 mm. 

Botões de Comando, Para comandar um determinado circuito de forma manual devem ser 

instalados botões de comando. Os botões devem ser do tipo pulsante, com tecla saliente. O botão de 

comando para ligar o circuito deve ser do tipo “NA” com a tecla na cor verde. O botão de comando 

para desligar o circuito deve ser do tipo “NF” com a tecla na cor vermelha. O botão de comando deve 

ser instalado, obrigatoriamente, no interior do quadro, fixado ao espelho pivotante interno. Sua carcaça 

deve ser fabricada em material isolante termoplástico, e seu corpo deve ser padronizado no Ø 20 mm. 

O botão de comando deve suportar, no mínimo, 1000000 de impulsos. Deve possuir aro frontal de 

acabamento, também, em material termoplástico. 

 

6. ILUMINAÇÃO 

6.1. ILUMINAÇÃO PREDIAL 

Os equipamentos de iluminação deverão atender ao projeto elétrico. 

Os acessórios que compõem as luminárias devem seguir as especificações abaixo. 

Soquetes e acessórios em plástico termo fixo, do tipo bipino, anti-vibratório, com contatos em 

latão, fixação por parafusos. 

Reatores totalmente eletrônicos de alta freqüência, para lâmpadas fluorescentes segundo as 

potências e número de lâmpadas especificadas no projeto, com perdas menores que 10%, fator de 

potência maior que 0,95, montada em caixa metálica blindada, com conectores de pressão para a fiação. 

Reatores para lâmpadas fluorescentes compactas de primeira qualidade, com baixa perda e alto 

fator de potência, (eletrônicos), silenciosos, se necessário deverá ser fornecido capacitor incorporado 

para correção do fator de potência para o limite estabelecido; com bornes para conexão e carcaça 

metálica com tratamento anticorrosivo. 
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6.2. ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas e instruções técnicas e de 

segurança da concessionária local de energia.  

As valas para passagem dos eletrodutos terão dimensões de 0,20 x 0,50 m, exceto quando 

fizerem travessia em pistas de rolamento, onde terão dimensão não maior que 0,25 x 0,25 m. Nestes 

pontos, os eletrodutos serão envelopados com concreto de Fck = 20 Mpa, e o pavimento removido 

deverão ser reconstituídos com os mesmos materiais e características originais.  

Deverão ser tomadas precauções com relação às instalações de serviços públicos, tais como 

redes de água e esgoto, telefones e redes de drenagem.  

A instalação dos postes deverá ser precedida pela locação dos mesmos, conforme detalhado em 

projeto. Para sua instalação serão escavados poços de Ø 0,50 x 2,00 m, que posteriormente serão 

reaterradas com o mistura, bem compactada, desse material e areia lavada. Para instalação das 

subestações serão escavados poços de 0,40 x 0,50 x 1,70 m, que posteriormente serão reaterradas com 

o mistura, bem compactada, desse material e areia lavada. 

 

 

6.3. QUADROS 

Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos quadros de distribuição e força 

de baixa tensão bem como a fabricação, ensaios, condições de serviço e desempenho, deverão estar de 

acordo com as normas aplicáveis da ABNT. 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre Conjunto de Manobra e Controle de 

Baixa Tensão da ABNT, adequado à perfeita ventilação dos componentes elétricos. 

As chapas de aço utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invólucro, deverão obedecer às 

normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter superfície externa lisa, isentam de pontas e 

rebarbas. 

Deverão ser executados em chapa de aço # 16 MSG com placas de montagem de chapa de aço 

# 13 MSG. 

O dobramento das chapas deverá ser feito a frio, mediante processo de estamparia. 

Os encostos dos batentes deverão ser garantidos pelo fornecedor por período mínimo de dois 

anos. Durante esse período, estarão a cargo do fornecedor toda e qualquer correção de eventuais 

defeitos, causados por má qualidade dos materiais ou por sua aplicação de maneira inadequada. 

As componentes como seccionadoras, disjuntores, contatares de força e auxiliares e, outros 

deverão ser fixados, sempre que possível, de forma modulados sobre trilhos padronizados tipo DIN; 

quando o componente não admitir esse tipo de fixação, esta será feita sobre peças especiais, que 

deverão garantir a rigidez da fixação, e deverão receber o mesmo tratamento superficial que o restante 

da estrutura do painel; a fixação de componentes não poderá obstruir o acesso ao espaço de cabos, a 

terminais ou a outros componentes. 
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Os quadros deverão possuir os espaços reserva indicados nos desenhos ou 10% do total de 

circuitos de força e comando, (considerar o maior). 

Deverá ser previsto, além dos espaços indicados nos desenhos, o espaço para eventual 

condensação de umidade. Alterações nas dimensões projetadas não deverão ser profundas e estarão 

sempre sujeitas à análise e aprovação da fiscalização. 

As portas serão fixadas a caixa ou a estrutura, conforme o caso, através de dobradiças serão 

providas de fechaduras mestradas para todos os quadros. 

Todo o quadro deverá conter em seu interior barra para aterramento adequado de cabos de 

cobre.  Haverá ainda uma barra de neutro. Essas barras deverão ser executadas em cobre eletrolítico. 

Deverá acompanhar o quadro uma via do desenho certificado do diagrama uni filar e esquema 

funcional, colocada em portas-desenhos, instalada internamente ao quadro. 

6.4. COMPONENTES INTERNOS AOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Deverão ser observadas as características relacionadas a seguir para os diversos componentes a 

serem instalados na montagem do painel. 

Os barramentos deverão ter classe de isolamento de 600 v, e deverão ser dimensionados para 

as correntes nominais e de curto circuito indicadas no projeto; não serão admitidas emendas nos 

barramentos dentro de uma mesma coluna; para as correntes nominais, a temperatura dos 

barramentos não deverá ultrapassar70 ºC; deverá ser considerada, na construção e seleção dos 

materiais, a dilatação térmica dos materiais. 

Os barramentos fase deverão ser executados na horizontal, conforme diagramas de projeto, 

deverão também ser encapados com material isolante; o barramento neutro e de proteção nas laterais 

e na parte inferior das colunas. 

O cobre utilizado nos barramentos deverá ser do tipo eletrolítico com 99,00% de pureza; os 

barramentos deverão ser pintados ou identificados com fitas nas cores recomendadas pela ABNT 

(fases amarelas, verdes e violeta, neutro cinza). Os dispositivos e parafusos de fixação das barras 

deverão ser de aço de alta resistência. 

Para os condutores de proteção e neutro, no caso de cabos ou barramentos, devem ser usadas, 

no caso de identificação por cor, as cores verde-amarelo (ou verde) e azul claro, como indicado na 

NBR-5410 

O dimensionamento das barras de cobre considerará como se o barramento fosse de barras 

lisas e sem pintura. 

Os barramentos serão dimensionados também para os esforços eletro- mecânicos, decorrentes 

de curto-circuito. 

As junções do barramento principal serão feitas com parafusos passantes sendo os pontos de 

contato previamente prateados. 

Os quadros de distribuição deverão possuir uma barra de terra, com dimensões compatíveis 

com o sistema, instalada na parte inferior do quadro e correndo toda. 

A extensão do mesmo. Essa barra deverá possuir no mínimo dois terminais para conexão à 

malha de aterramento, através de cabo. 

Os disjuntores deverão ser do tipo mini disjuntores, modelo europeu, com os acessórios 

constantes dos diagramas de projeto. 

As proteções para distribuição dos alimentadores serão do tipo classe 600 v, corrente 

alternada. 
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A capacidade de ruptura mínima dos disjuntores e seccionadoras deverá ser conforme projeto. 

Os terminais deverão ser do tipo a compressão para as bitolas dos condutores indicados nos 

diagramas unifilares, ou na tabela de cabos. 

Todos os demais componentes e acessórios necessários para o perfeito funcionamento do 

painel do deverão ser fornecidos, ainda que não citados especificamente nesta especificação. 

Toda fiação que sai para ligação externa ao painel deverá ser levada a régua de bornes de modo 

a facilitar a interligação. 

Toda a fiação interna do painel, bem como as réguas de bornes, deverá ser devidamente 

identificada por identificadores próprios tipo anilha ou equivalente. 

Os trilhos para instalação de conectores deverão ter comprimento tal que permita a instalação 

de 30 %a mais de bornes; no máximo 2 condutores poderão ser conectados a cada borne. 

Todos os quadros deverão estar identificados, tanto pelo seu fabricante quanto aos seus 

componentes, circuitos, aplicação, etc. 

Os quadros deverão receber tratamento das superfícies metálicas que deverão ser limpas por 

jato de areia ou desengraxamento e decapagem, e submetidas a um tratamento de fosfatização ou 

equivalente. 

A pintura deverá ser à base de epóxi; todas as peças não pintadas, como parafusos, porcas, 

elementos de fixação e outros deverão ser bi cromatizados. 

Os painéis deverão ser submetidos aos ensaios de rotina previstos na NBR 6808/93. 

O fato de haver inspeção em fábrica dos quadros não exime a contratada de suas 

responsabilidades sobre o funcionamento posterior dos mesmos. 

 

O grau de proteção dos quadros deverá atender: 

IP 4 - Corpos sólidos superiores a 1 mm e projeção de água em qualquer direção para áreas 
internas / secas. 

6.5. CARACTERÍSTICAS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Condições de Funcionamento: 

      Temperatura de funcionamento -      40 °C 

      Umidade relativa             -      100 % 

Características gerais do painel 

Tensão de isolamento 600 V 

Freqüência 60 Hz 

Genericamente constituídos por painéis em chapa de aço, tratada, com pintura final em epóxi, 
com aplicação eletrostática. 

Deverão atender aos seguintes graus de proteção: 

 Locais de serviço elétrico IP-40 com portas externas e fecho rápido. 
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 Locais em geral, secos: IP-40 com espelho interno e sobre porta com trinco e fechadura 

mestradas. 

 Casa de bombas, equipamentos especiais: IP-54. 

7. PROTEÇÕES 

7.1. PÁRA-RAIOS 

Os pára-raios deverão possuir as seguintes características: 

- capacidade de interrupção: 10KA 

- Classe de tensão: 15KV 

- Tensão nominal: 12KV 

7.2. PROTEÇÃO GERAL DE BT: 

- Para a proteção geral de BT, será usado um disjuntor de 40A; 

7.3. DISTRIBUIÇAO DE FORCA E LUZ 

Da caixa de proteção geral de bt, sairá à alimentação para os quadros de distribuição, com os 
condutores de 3 x # 10 (10) mm²-1kv. 

7.4. ATERRAMENTO 

Foram previstos aterramentos com condutores de 50mm², para a carcaça e neutro do 
transformador e equipamentos de medição da Celpa.  

Sendo utilizadas na malha de aterramento, hastes de terra do tipo COPPERWELD de 5/8” 
x3000mm, com espaçamento entre si de 3000m e interligação entre os eletrodos com condutores de 
50mm²-nu. 

 Devendo a descida do pára-raios à malha de terra ser através de condutores de 50mm²-nu. Terá 
01(uma) caixa de alvenaria de 300x300x300mm com tampa para a verificação das conexões e medição 
da resistência ôhmica, a qual não deverá ultrapassar 10 ohms, em qualquer época do ano.  

          Belém/pA.  
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