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INTRODUÇÃO 
Este caderno de encargos tem por finalidade, orientar a execução da obra de construção do edifí-
cio sede da Justiça Federal do Espírito Santo. 

As instruções aqui incluídas complementam do ponto de vista técnico, o contrato para a execução 
das obras de construção, dele fazendo parte integrante.  

 

Materiais e Serviços 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno de Especi-
ficações Técnicas e com os documentos nele referidos, especialmente as Normas Técnicas vigen-
tes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário neste caderno de encargos, serão fornecidos 
pela empresa responsável pela execução das obras, doravante denominada CONTRATADA. 

Serão impugnados pela equipe técnica designada pela Justiça Federal do Estado do Espírito San-
to, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 
contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o rece-
bimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decor-
rentes dessas providências. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primei-
ra qualidade, e estarem de acordo com as especificações. 

Se julgar necessário, a Justiça Federal do Espírito Santo poderá solicitar à CONTRATADA a apre-
sentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de 
ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela 
CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a se-
rem empregados e, cada lote ou partidos de material serão confrontados com a respectiva amos-
tra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conserva-
das no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verifica-
ção de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de o-
bras. 
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Pessoal e Segurança do Trabalho 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas 
na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do 
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regula-
mentadora NR-18: 

• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de 
queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham 
em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos 
ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 

• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmen-
tos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

• Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos 
olhos. 

• Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos o-
lhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

• Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for su-
perior ao estabelecido na NR-15. 

• Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com 
substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energi-
zados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.  Conforme o caso, as luvas 
serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene; 

• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacen-
tos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

• Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé. 

• Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível. 

• Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de a-
reia. 

• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenien-
tes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde. 

• Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e arma-
ção de ferros. 
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Alvenaria de Blocos Cerâmicos Furados 
Materiais  

Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, 
textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de 
fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces 
planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão en-
quadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 
7171, para tijolos furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os 
tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.  

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais.  

Processo Executivo  

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 
indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não 
deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria 
aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes 
do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.  

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no 
traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscali-
zação, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.  
Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado cha-
pisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo a base 
de copolimero compatível com cimento,. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de 
concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utiliza-
da no chapisco.  

Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, com ferro de 6.3mm e 15cm 
de comprimento, colado com adesivo estrutural de base epóxi, penetrando cerca de 4cm na estru-
tura. As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Posterior-
mente serão encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 e aditivo 
expansor,. A critério da Fiscalização, o encunhamento será realizado com tijolos recortados e dis-
postos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas 
pré-moldadas de concreto em substituição aos tijolos.  

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a 
conclusão do pano de alvenaria. Os vãos de esquadrias serão providos de vergas, quando não 
situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os 
parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas 
na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicação do projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como 
os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.  
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 Esquadrias de Alumínio  
Materiais  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e deta-
lhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados 
na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças 
de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, 
bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.  

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com 
predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento 
entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, 
elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco.  

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimen-
tos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes 
móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que 
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.  

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de 
assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou autorebitagem. Na zona de 
solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou alteração das caracte-
rísticas químicas e de resistência mecânica das peças. A costura de solda não deverá apresentar 
poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo no caso 
de anterior processo de anodização.  

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alu-
mínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica 
das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura.  

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado croma-
do. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco. As 
emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem 
folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com material plástico anti-
vibratório e contra penetração de águas pluviais.  

No caso de esquadrias de alumínio anodizado, as peças receberão tratamento prévio, compreen-
dendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecânico.  

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar cho-
ques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou 
substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias 
de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, 
especialmente na fase de montagem.  

Processo Executivo  

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimen-
sões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos 
ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a 
rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de 
alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. As arma-
ções não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.  

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos 
e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utili-
zado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.  
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Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina 
industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da 
limpeza final e recebimento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esqua-
drias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o 
funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 
específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformida-
de com as especificações de projeto.  
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Esquadrias e Portas de Madeira 
Materiais  

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carun-
chos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência 
mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lasca-
dos, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos dife-
rentes.  

Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água.  

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigadas das chuvas e isoladas 
do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  

Processo Executivo  

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimen-
sões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as 
aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixa-
ção das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem 
encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pre-
gos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especifi-
cação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.  

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenari-
a, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a asse-
gurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições com os 
rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os deta-
lhes indicados no projeto. As dobradiças deverão ser instaladas em rebaixos executados tanto nas 
aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma superfície acabada uniforme. 

Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quais-
quer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esqua-
drias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o 
funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  
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Ferragens 
Dobradiças Padrão: Portas de acesso aos sanitários:  3 ½ x 3” em latão com acabamento oxidado 
preto, com mola interna, marca de referência Pagé Fechamatic ref. 325, Demais ambientes: 3 x 2 
½” em latão com acabamento pintado epóxi preto fosco, com anéis, marca de referência La Fonte, 
linha 10605 PPF 

Fechaduras Padrão: Marca de Referência: La Fonte, conj. 607 St 255 externa,cor: preta e Lock 
Well, linha tubular 4149, 9mm ABS – Cromado, conforme indicado nos projetos de detalhe. 
 
Materiais  

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações 
do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os 
acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.  

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, 
tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serão incluídos 
os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias.  

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a 
evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  

Processo Executivo 

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou 
encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a confor-
mação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros 
meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.  

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a 
evitar escorrimento ou respingos de tinta.  

Recebimento  

Deverá ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações de pro-
jeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.  
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Vidros  
Materiais  

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se 
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros 
deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, 
utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os componentes da 
vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, 
contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a ins-
talação e inspeção da Fiscalização.  

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas 
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante 
a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem 
folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades 
lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, 
de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.  

Processo Executivo  

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies 
fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.  

Colocação em Caixilho de Alumínio  

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio de solvente adequado. 
Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de ¼ do vão, nas 
bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos das esquadrias 
serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou pistola apropriada. Um 
cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde será 
apoiada a placa de vidro.  

O vidro será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura 
final de cerca de 3 mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, contra um novo 
cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de 
cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, será recortado o excedente do material de 
vedação, com posterior complementação com espátula nos locais de falha.  

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas gaxetas de neopre-
ne prémoldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de alumínio. Após a 
selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, será aplicada uma camada de 1 mm 
de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neo-
prene sob pressão. Sobre o encosto da gaxeta, será aplicada mais uma camada de 1 mm de mas-
tique, aproximadamente, sobre a qual será colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressão, 
juntamente com a montagem do baguete.  
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Vidros Temperados  

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão definidos e 
executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos caixilhos, obtidas 
através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverão ser definidos 
pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das chapas 
de vidro.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das esquadrias.  
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Cobertura com Telhas de Alumínio  
Materiais  

As telhas de alumínio, onduladas ou trapezoidais, serão de procedência conhecida e idônea, com 
superfície polida, cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as 
dimensões obedecerão às especificações de projeto.  

De preferência, o armazenamento será realizado com as peças na posição vertical. Na impossibili-
dade, o empilhamento poderá ser efetuado com as telhas na posição horizontal, ligeiramente incli-
nadas, com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das 
extremidades com o solo. As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mes-
mos cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em cai-
xas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos.  

Processo Executivo  

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de susten-
tação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes neces-
sários. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. As 
telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou ganchos providos de 
roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.  
O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do te-
lhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão obede-
cidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. No 
caso de estruturas de sustentação metálicas, não será admitido o contato direto das telhas com os 
componentes da estrutura, a fim de evitar a corrosão eletrolítica na presença de umidade. Deverá 
ser interposta uma camada isolante entre as superfícies de contato, constituída por resinas sintéti-
cas, produtos betuminosos, fibras, tinta à base de cromato de zinco ou zarcão, de conformidade 
com a especificação de projeto.  
O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequada-
mente apoiadas nas telhas.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem co-
mo a fixação e vedação da cobertura.  
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Pisos Cerâmicos  
Marcas de referência: Biancogrês, Eliane ou Elizabeth; distribuídos de acordo com Projeto de De-
talhes de Paginação de Piso: 

• Cerâmica 44x44cm, marca de referência Biancogrês, linha: Ímola Ice. 

• Cerâmica 31x31cm, marca de referência Eliane, linha: Urbanus Gray. 

• Porcelanato 50x50cm, marca de referência Elizabeth, linha: Terraza. 

• Porcelanato 50x50cm, marca de referência: Elizabeth, linha: Texas. 

• Porcelanato 50x50cm, marca de referência: Elizabeth, linha: Vilage White. 

• Porcelanato 50x50cm, marca de referência: Elizabeth, linha: Limestone Beige. 

Materiais  

Os ladrilhos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogê-
nea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcá-
rios ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, colora-
ção uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e 
agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de 
acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladri-
lhos.  

Processo executivo  

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revesti-
mento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instala-
ções embutidas.  

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso será constituído por uma argamassa de re-
gularização, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. As 
superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmi-
cos, de preferência, será iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da área de apli-
cação. Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.  

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com 
argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplica-
ção, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento deverá ser industrializada, 
com a sua especificação definida de acordo com o tipo da cerâmica a ser aplicada: 

 Cerâmica: Marca de Referência: Quartzolit cimentcola interno (uso interno) e cimentcola flexível 
(uso externo) 

 Porcelanato: Marca de Referência: Quartzolit cimentcola ferma porcelanato. (uso interno ou exter-
no) 

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio 
de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida será aplicada 
uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o assentamento dos 
ladrilhos.  
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A disposição dos ladrilhos deverá ser planejada em função das características da área de aplica-
ção, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais jun-
tas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no caso de juntas de 
dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as peças recortadas 
serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e ou-
tros arremates.  

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentação e de dessolida-
rização são necessárias para áreas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que uma das 
dimensões for maior que 8 m.  

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas são 
necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre que uma 
das dimensões for maior que 4 m. 

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem 
grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que com-
põem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com selante 
flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte adjacente. Após 48 
horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de piaçava, em seguida 
proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita crepe. Pressione o material 
de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em seguida com espátula própria. A 
espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Pre-
parar quantidade suficiente para 30 minutos de aplicação.Para melhorar o acabamento, após a 
retirada da fita crepe, dar acabamento com pano umedecido em álcool. 
 
O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se 
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis 
entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de 
forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.  

O rejuntamento das placas cerâmicas deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu assenta-
mento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em excesso com 
auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo totalmente as juntas. 
Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma esponja de borracha 
macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final do 
piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido muriático, diluí-
do em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o rejuntamento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arrema-
tes, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as 
indicações do projeto.  
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Revestimentos em Argamassa   

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, água 
e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. A 
areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, con-
siderando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a forma de 
uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo 
a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo armaze-
namento será feito em local seco e protegido.  

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 
cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:  

• as argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a quanti-
dade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o 
amassamento poderá ser manual; 

• quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, 
o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do 
momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na betonei-
ra;  

• o amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e 
recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeá-
veis e resistentes;  

• de início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os 
aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a 
pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em 
forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa 
assim formada;  

• o amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou 
segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e con-
sistência plástica adequada;  

• as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços 
a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu empre-
go;  

• as argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 
contato do cimento com a água;  

• nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será rea-
lizada no momento do emprego;  

• as argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  
• toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e inutilizada, 

sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  
• a argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá 

ser novamente empregada;  
• no preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à plas-

ticidade adequada;  
• após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de plastici-

dade) na mistura.  
 
Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser alterados 
mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  
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Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos 
serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e deverão ter 
espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, 
como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alve-
naria, inclusive fundo de vigas.  

Emboço (Massa Grossa)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão revestimentos cerâmico 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canaliza-
ções projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e 
chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 
metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de arga-
massa, com auxílio de fio de prumo.  

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempena-
mento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os 
sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia no traço 
volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no traço  
1:2:9.  
Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 
aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm.  
 

Emboço Paulista (Massa Única)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canaliza-
ções projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e 
chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 
metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de arga-
massa, com auxílio de fio de prumo.  

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempena-
mento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os 
sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal e areia média 
no traço 1:2:9.  

Os emboços regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar as-
pecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 
desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempe-
nadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do emboço será de 15 a 20 
mm.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, 
não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto.  
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Revestimentos Cerâmicos  
Materiais  

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de 
projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente classificados 
no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as 
peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças 
serão armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fábrica  

Processo Executivo  

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas 
posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elemen-
tos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apre-
sentarem lisos e sem irregularidades.  

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou 
elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos 
acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.  

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, 
de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregulari-
dades perceptíveis.  

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com selante 
flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte adjacente. Após 48 
horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de piaçava, em seguida 
proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita crepe. Pressione o material 
de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em seguida com espátula própria. A 
espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Pre-
parar quantidade suficiente para 30 minutos de aplicação.Para melhorar o acabamento, após a 
retirada da fita crepe, dar acabamento com pano umedecido em álcool. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as 
arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamen-
to das placas e os arremates.  
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Forros 
Para a utilização de qualquer tipo de forro, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

• Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; 
• Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro; 
• Verificação das interferências do forro com as divisórias móveis, de modo que um sistema 

não prejudique o outro em eventuais modificações; 
• Locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; 
• Só será permitido o uso de ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.  

 
De Gesso em placas  

Materiais  

As placas de gesso serão de procedência conhecida e idônea e deverão se apresentar perfeita-
mente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, 
de conformidade com as especificações de projeto. As peças serão isentas de defeitos, como trin-
cas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas.  

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem 
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições 
prejudiciais.  

Processo Executivo  

Os forros de gesso poderão ser removíveis ou fixos, de conformidade com as especificações de 
projeto. A estrutura de fixação obedecerá aos detalhes do projeto e às recomendações do fabrican-
te. O tratamento das juntas será executado de modo a resultar uma superfície lisa e uniforme. Para 
tanto, as chapas deverão estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Para o tratamento da 
junta invisível recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformi-
dade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

De Fibra Mineral  

Marcas de referëncia: Hunter Douglas. Modelo Armstrong Encore Humiguard Plus. 

Materiais 

Forro suspenso removível em placas de material de acordo com a especificação e com caracterís-
tica acústicas e térmicas, espessuras e modulações especificadas em projeto. 

Processo Executivo  

As placas serão apoiada em perfis "T" em aço galvanizado, 24mm, pintados na cor branca; com 
tirantes de sustentação fixados ao teto através de carga explosiva. Os perfis serão montados for-
mando módulos quadrados. Onde houver necessidade de recortes deverão receber perfis de ar-
remate. O preenchimento dos módulos é feito através de placas apoiadas nos perfis “T”. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformi-
dade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 
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Revestimento de Fachadas com Alumínio Composto  
Materiais  

Marca de referência: Alucobond, 4mm x 1.524mm cor: Silver Metalic A3001 - DXLE 

Todos os materiais utilizados nos fechamentos de alumínio composto deverão respeitar as indica-
ções e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. As chapas de alumínio composto 
utilizados serão isentas de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura.  

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar cho-
ques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou 
substâncias ácidas ou alcalinas. Até o momento de montagem, as chapas deverão estar revestidas 
como o filme protetor, a fim de evitar danos nas superfícies das mesmas, especialmente na fase de 
montagem.  

Processo Executivo  

Para o corte das chapas deverão ser observadas as medidas no local da aplicação, bem como 
consideradas as folgas para as dobras. Deverá ser utilizada ferramenta especifica para tal proce-
dimento. 

A dobra das chapas deverão obedecer o procedimento especificado pelo fabricante e será utilizado 
uma fresadora manual, com controle milimetrico de profundidade de fresa, de modo a evitar o con-
tato com a camada que ficará exposta. Deverá ser utilizada um guia de alumínio de modo a manter 
a linearidade do corte. 

A dobra será executada de uma só vez e a um ângulo de 90º. 

Para a montagem das chapas na fachada serão utilizadas cantoneiras de 25x25mm fixadas na 
fachada por chumbadores. A chapa dobrada será então fixada nas cantoneiras utilizando rebites 
de repuxo. 

A vedação deverá ser executada entre as chapas de alumínio composto e nos pontos de encontro 
das chapas com a fachada do prédio, utilizando silicone neutro na cor que mais se aproxime do 
alumínio composto. 

O filme de proteção só deverá ser retirado após a conclusão de todos os serviços, inclusive limpe-
za final das etapas de vidro e fachada. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das chapas, 
a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. 
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Piso em Bloco de Concreto Intertravado 
Materiais  

Marca de referência: Uni-Stein Modelo: PAVI-S 

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resistência após 7 
dias de cura não deverá ser inferior a 35MPa. Devem ser homogêneos, compactos e não apresen-
tar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o desempenho 
estrutural ou a estética do pavimento.  

Processo Executivo  

A construção de pisos de blocos de concreto segue uma seqüência lógica de atividades para ra-
cionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenação das diversas etapas sucessivas já 
permite obter bons resultados. 

Como a camada de pó−de−pedra não pode ser pisada depois de esparramada para o assenta-
mento, a logística deve prever que os materiais para base e a camada de pó−de−pedra cheguem 
ao canteiro pelo lado da área para o qual a obra avançar. Já os blocos e a areia de rejuntamento 
devem chegar pelo lado do acabamento. 

Seqüência da pavimentação: 

Recebimento dos materiais para início da construção da base. 

Construção do confinamento e das estruturas de drenagem. 

Recebimento de materiais e espalhamento da camada de pó−de−pedra. 

Compactação do pó−de−pedra. 

Não transitar sobre a camada de pó−de−pedra espalhada e compactada. 

Recebimento e transporte dos pavers. 

Colocação dos pavers. 

Corte e colocação dos pavers para ajustes. 

Varrição de rejunte e compactação final. 

A seqüência do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato da 
área também influencia: a disposição do trabalho porque há diferenças entre pavimentar faixas 
compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o volume de 
mão−de−obra e os prazos para a execução. 

As vias são pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensão pré−definidas. 

Estas faixas são marcadas por três réguas paralelas e dentro das quais será rasada a camada de 
pó−de−pedra. 

Essas réguas normalmente têm 3 metros de comprimento: é ao longo dessa distância que se tem 
cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avançar. 

O trabalho simultâneo na execução de diferentes atividades em trechos curtos é mais vantajoso 
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que a dedicação concentrada na conclusão de trechos maiores. 

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, não molhar grandes áreas da 
camada de pó−de−pedra. 

Vias que não possam ser totalmente fechadas ao tráfego para a obra de pavimentação devem ser 
construídas a partir da criação de meias−faixas. Um confinamento longitudinal permite realizar o 
trabalho dentro de uma meia−faixa enquanto se deixa a outra livre para o trânsito. O confinamento 
longitudinal pode ser permanente ou temporário. Como a opção pela permanência afeta a estética 
da via, recomenda−se o confinamento provisório − com o uso de caibro de madeira ou perfil de aço 
− que se retiram à medida que o assentamento avança. 

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construção do pavimento pela in-
fluência que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é fundamental o 
controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento. É da montagem 
que dependem nivelamento, padrão de alinhamento, regularidade superficial, largura da juntas, 
etc. 

Como os blocos são colocados à mão, o colocador usa apenas luvas de proteção. 

O trabalho no nível do chão é cansativo: para evitar o cansaço, o colocador muda freqüentemente 
a posição em que aplica os blocos e ainda se faz um rodízio para todas as atividades da obra. 

A equipe mínima de trabalho é composta de três operários: colocador, auxiliar para transporte e 
outro para carregar e distribuir as peças. 

Durante a colocação e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de áreas 
em obras com tábuas ou chapas grossas de madeira para a circulação dos operários e transporte 
dos materiais. 

A colocação termina com a aplicação de blocos de ajustes 

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas um 
colocador poderá avançar pela diagonal colocando uma única fileira para a frente e la seguinte 
para trás. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocação em espinha−de− 
peixe com o posicionamento em outros ângulos. 

A compactação tem funções importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o adensamento 
da camada de pó−de−pedra para o assentamento dos blocos e induzir o pó−de−pedra a penetrar, 
de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o intertravamento dos pavers. 

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou 
placas vibratórias. 

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos mui-
to potentes, que podem provocar a quebra das peças. 

Na primeira etapa de compactação, a vibrocompactadora e/ou placa vibratória passa sobre o piso 
pelo menos duas vezes e em direções opostas: primeiro completa−se o circuito num sentido e 
depois no sentido contrário, com sobreposição dos percursos para evitar a formação de degraus. 

A compactação e o rejuntamento com areia fina avançam até um metro antes da extremidade livre, 
não−confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentação. 

Esta faixa não compactada só é compactada junto com o trecho seguinte. 
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Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactação, é preciso retirá−las com duas co-
lheres de pedreiro ou chaves de fenda e substituí−las: isso fica mais fácil antes das fases de rejun-
te e compactação final. 

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para tráfego pesado e a placa serve 
para casos de tráfego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do padrão da 
obra. 

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamen-
to mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão−de−obra de boa qualidade 
na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde trava-
mento e se deteriora rapidamente. 

O rejunte exige areia fina – com grãos menores que 2,5 mm – do tipo utilizado para preparar 
cal−fino de paredes. 

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grãos maiores que 2,5 mm, contaminantes 
e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.  

Na hora da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza  argamassa 
porque isso tornaria o rejunte quebradiço. 

Quando a areia estiver muito molhada, pode−se estendê−la em camadas finas para secar ao sol 
ou em área coberta. 

Deve−se evitar o contato da areia com o solo e remexê−la com freqüência.  

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para selar 
285 m2 de pavimento. 

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos. 

O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas. 

Quando se tem maior volume de pessoal, a varrição pode ser alternada com a compactação final. 

A compactação final tem a função de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena concentrar 
esforços nessa etapa, ainda que o tráfego após a conclusão do piso continue compactando a areia 
fina das juntas e acomodando os blocos. 

Deve−se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície dos pavers, nem 
forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa 
vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratória em diver-
sas direções, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 

Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 

Se for possível, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, 
o que faz com que o tráfego contribua para completar o selado das juntas. 

Só é recomendável deixar o excesso de areia quando não houver chuvas, quando a frenagem não 
for dificultada ou a poeira não incomodar. 
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Em caso de chuva é feita a varrição final e a abertura da via para o tráfego. 

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta à obra para refazer a selagem e nova varrição. 

Não se joga água sobre o piso antes de completar um mês de assentamento. 

A manutenção de pisos com pavers exige atenção e cuidados específicos. É importante que os 
encarregados dessa atividade saibam como identificar possíveis problemas e danos decorrentes 
de uso para que os reparos necessários sejam feitos a tempo de evitar prejuízos e afetem o trânsi-
to. 

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneça cheia de areia fina. 

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o 
problema seja corrigido antes de novo preenchimento. 

A grama nas juntas não atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada. 

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulações ou por compactação inade-
quada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para então repavimentar a área 
afetada com o reaproveitamento do material retirado. 

Nesses casos, o nível da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente para 
que, na consolidação, o pavimento recolado fique na altura do piso que não sofreu alterações. 

Pisos com pavers são limpos apenas com varrição. Deve−se evitar esguichos com água. Nunca 
utilizar máquinas de alta pressão ou ácidos. 

As vagas externas serão delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de 
referência: Novacor. As vagas de estacionamento têm inclinação de 2% em direção à faixa de ro-
lamento conforme indicado em projeto 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arrema-
tes, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as 
indicações do projeto.  



 24

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado  
Materiais  

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terão as dimensões de 15x12x30x100cm e serão de 
procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim 
a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces 
planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Processo Executivo  

A primeira operação consistirá na escavação do leito para receber o meio-fio.  

A base será constituída por um lastro de concreto magro. As superfícies desta base será áspera, 
com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada cuidadosamente.  

O assentamento será realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado com as 
pistas. Em seguida será realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas entre pe-
ças serão unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento será feito com argamassa de ci-
mento e areia no traço volumétrico de 3:1 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arrema-
tes, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto.  
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Divisórias Removíveis Revestidas com Laminado  
 

Materiais  

Os painéis das divisórias serão constituídos em chapa dura de fibras de eucalipto prensadas com 
acabamento em resina melamínica termofundida a baixa pressão. As capas de laminado para re-
vestimento dos painéis serão uniformes em cor e dimensões e isentas de defeitos, como ondula-
ções, lascas e outros.  

A estrutura das divisórias será composta, por perfis NTR na cor cinza, suficientemente resistentes, 
sem empenamentos, defeitos de superfície, diferenças de espessura ou outras irregularidades.  

Os elementos constituintes das divisórias serão armazenados em local coberto, de modo a evitar 
quaisquer danos e condições prejudiciais.  

Marca de referência: Eucatex, modelo: Divilux 35, com revestimento em chapa dura de fibras de 
eucalipto prensadas com acabamento em resina melamínica termofundida a baixa pressão. Marca 
de referência: Eucatex, modelo: Formidur BP Plus, cor: Areia Jundiaí 

Processo Executivo  

Antes da montagem dos componentes, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias 
todas as medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. Os batentes de alumínio terão 
guarnição e perfil amortecedor de plástico. A união dos painéis e demais componentes da estrutura 
será efetuada por simples encaixe.  

A fixação das divisórias será realizada, na parte inferior e superior, por buchas especiais que unam 
com o piso e o forro, sem danificá-los. Os elementos ou materiais que compõem o isolamento a-
cústico serão aplicados antes dos painéis de acabamento ou dos vidros. Se forem previstas, as 
portas serão constituídas de material idêntico e com o mesmo revestimento dos painéis, salvo ou-
tra indicação de projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, bem como 
o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto. Serão verificadas igualmen-
te a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.  

As divisórias com isolamento acústico serão testadas, utilizando-se equipamentos adequados à 
verificação do nível de ruído passante ou retido no interior dos ambientes, de conformidade com as 
especificações de projeto.  
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NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES  
A execução de serviços de Arquitetura deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares:  

• Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;  

• Normas da ABNT e do INMETRO: 

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação NBR 6230 - Ensaios Físicos 
e Mecânicos da Madeira - Método de Ensaio  

o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria 

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Função Es-
trutural. 

o NBR 7190 - Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira 

o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada 

o NB 9 - Execução de Soalhos de Tacos de Madeira 

o NBR 11706 - Vidro na Construção Civil 

o EB 1935/88 - Especificação de Chapas de Aço Inoxidável para Aplicações em Pi-
as. 

• 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. 
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1.0  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
  

1.1. CONDUTORES ISOLADOS:  
 

 CONDUTORES ISOLADOS 
 
 Circuitos Alimentadores do QGAC, QGE e QGN 
   
 Materiais do Condutor    Cobre de Têmpera Mole 
 
  Tipo de Condutor     Cabo, encordoamento Classe 2 
 
 Material do Isolante     Isolação em EPR 
 
 Classe de Isolação    0,6/1 kV 
 
 Norma a ser seguida     NBR 7286 
 
 

1.2. ELETRODUTOS DE PVC:  
 
 Material construtivo   PVC 
 
 Tipo   Rígido rosqueável 
 
 Comprimento  3 m 
 
 Bitola   Indicada em projeto  
 
 Acessórios   Luva, curvas 
 
 Cor  Preta ou cinza  
 
 Aplicação infra-estrutura de tubulações 

embutidas ou aparentes para 
passagem de cabos de 
energia 

 
 Marca de Referência   Tigre ou Brasilit  
 
 
 

1.3. BUCHAS, ARRUELAS E BOXES :  
        
 Material construtivo   Liga metálica 
 



 Tipo   Conexão 
 
 Bitola   Indicada em projeto 
 
 Aplicação Para terminação de 

eletrodutos em caixas, calhas 
e suportes diversos 

 
 Marcas de Referência  Wetzel 
 
 

1.4. ELETROCALHAS:  
 
 Tipo   Perfurada com tampa 
 
 Acessórios  Tirantes, emendas, suportes, 

parafusos, tampas 
 
 Material  Zincado a fogo 
 
 Comprimento  6m 
 
 Bitola   Indicada em projeto  
 
 
 Aplicação rede aparente para circuitos 

de iluminação e ar 
condicionado.  

 
 Marca de Referência   Sisa 
 
 

1.5. LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 
 

1.18.1 - luminárias 
 
  

Tipo  2x32W de embutir em forro 
pacote   

 
           Material construtivo                                      Aço tratado branco 
 
 Acessórios                                      Soquetes, reator e aletas 
 
 Aplicação                                           Áreas internas 
 

Lâmpada                                           Trifósforo  



 
           Marca de Referência     AC02E232 Lumicenter 
 
 

Tipo  1x20W de embutir   
 
           Material construtivo                                      Alumínio cor branca 
 
 Acessórios                                      Soquetes, reator, vidro  
 
 Aplicação                                           Sanitários 
 

Lâmpada                                           eletrônica 220V 
 
           Marca de Referência     RN01EE27V Lumicenter 
 
 
 

1.18.2 – Modulo de emergência 
 
           
           Modulo Modulo de emergência com 

bateria selada, 12V/7Ah 
2x16W e 2x32W                                                                                    
ver reatores  

 
         Marca de Referência                                        MMA-12 Aureon 
 
 

1.18.3 Reatores  
 
           
           Reatores  Eletrônicos, de alto Fator de 

potência ≥0.98, partida 
rápida 220V, distorção 
harmônica < 10%  

                                                                                    Ver luminárias  
 
         Marca de Referência                                        Osran ou Helfont 
 
 

1.18.4 Lâmpadas 
 
 
  

 Lâmpadas                                                  Fluorescente trifosforo, 
eletrônica, v. metálico, 
incandescente 

 
Marca de Referência                                        Osran ou Philips 



 
 

1.6. QUADROS:  
 

 

1.6.1. Todos os circuitos deverão ser identificados com etiquetas 
acrílicas nos painéis e anilhas nas fiações; 

1.6.2. Deverá atender NBR 6808 - Conjunto de manobra e controle de 
Baixa Tensão; 

1.6.3. BARRA TERRA será solidamente aterrada à carcaça do quadro. 
A tampa do quadro elétrico deverá ser aterrada através de 
fiação 2,5 mm2, derivada diretamente da barra de terra, e 
fixada através de parafuso com arruela na tampa. 

1.6.4. BARRA NEUTRO será fixada no quadro elétrico através de 
isoladores; 

1.6.5. Os barramentos terra e neutro deverão possuir furações 
rosqueadas/parafusos em quantidade suficiente para 
atender o número de retornos previstos; 

1.6.6. Todos os barramentos das fases e neutro deverão possuir 
isolação para, no mínimo, 1 (um) KV; 

1.6.7. Fecho tipo YALE; 

1.6.8. Placa de montagem removível, cor laranja; 

1.6.9. Canaletas laterais esq/dir/inf. Para acondicionamento da fiação; 

1.6.10. Anilhamento geral da fiação, inclusive neutro de cada circuito; 

1.6.11. Barramento principal afixado por meios isolantes epoxi do tipo 
bujão; 

1.6.12. Disjuntores (padrão europeu) afixados diretamente na placa de 
montagem através de elementos adequados que permitam a 
eventual substituição de peças sem a necessidade de 
desmontar o conjunto; 

1.6.13. Placa interna em policarbonato transparente para proteção geral 
contra contatos indiretos, possuindo dimensões adequadas 
para cobrir componentes e partes energizadas e plaquetas 
de identificação afixadas nesta placa; 



1.6.14. Placa de policarbonato deverá possuir recortes apropriados para 
acesso aos disjuntores, componentes de controle e 
seccionamento; 

1.6.15. A interligação entre disjuntores e barramentos deverá ser feita 
por barramentos horizontais, não sendo permitida 
interligação por meio de cabos; 

1.6.16. As fiações deverão ser conectadas aos componentes utilizando-
se terminais a compressão pré-isolados, adequados a cada 
conexão; 

1.6.17. Os barramentos poderão ser conectados à proteção principal 
através de cabos adequados com terminais à compressão; 

1.6.18. Todos as partes metálicas não condutoras de energia deverão 
ser conectadas à barra terra; 

1.6.19. Estar identificados através de plaquetas de acrílico com fundo 
branco e gravações em letras pretas, afixadas por meio de 
parafusos; 

1.6.20. Deverá ser executado equilíbrio de fases em todos os Quadros 
Elétricos, como dimensionado em projeto. 

1.6.21. Todos os barramentos deverão atender às correntes nominais 
de serviço, baseando-se nos Diagramas Unifilares 
projetados. 

1.6.22. Não serão aceitos barramentos com furações adicionais. 
Havendo furações inadequadas, a CONTRATADA fará 
imediata substituição do barramento assim qualificado. 

1.6.23. Exige-se perfeito arranjo físico/organização na montagem dos 
Quadros de Distribuição e Painéis, devendo haver, 
obrigatoriamente: 

1.6.23.1. Amarração, com braçadeiras, nos caminhamentos de cada lote 
de condutores colocados no interior dos Quadros/Painéis; 

1.6.23.2. Identificação de todos os circuitos em cada Quadro/Painel, com 
rigorosa observação dos projetos específicos. 

1.6.23.3. Coerência de identificação entre determinado Quadro/Painel e 
circuitos de cada tomada. 
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1. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

1.1. (O presente documento visa apresentar e descrever o projeto de 
implantação das instalações elétricas para a SEDE DEFINITIVA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA), pertencente à Justiça Federal de Primeira 
Estância, a ser construída na Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo, 
para a instalação de um sistema confiável para atender as cargas de 
iluminação, tomadas comuns, tomadas estabilizadas e pontos de 
força para equipamentos especiais. 

 
1.2. o projeto prevê também uma alimentação independente em baixa 

tensão da rede externa da ESCELSA para um posto bancário da 
JFES dentro do prédio. 

 
 

2. CRITERIOS DE PROJETO: 
 
 

2.1. O projeto aqui descrito, tem como objetivo principal, suprir as 
necessidades de eletricidade do Empreendimento em epígrafe, 
alimentado diretamente da rede da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, e tem como premissas básicas os seguintes itens: 

•   Confiabilidade de fornecimento, reduzindo o nível de falhas do sistema. 
• Flexibilidade de operação, com alimentação múltipla da rede pública, com 

transferência automática, garantindo o fornecimento mesmo em caso de 
pane em um dos sistemas da Concessionária 

• Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando 
procedimentos complicados e aplicação de mão de obra rara e de custo 
elevado. 

• Simplicidade de manutenção, buscando trabalhar com materiais de fácil 
aquisição no mercado interno, sempre que possível evitando a 
necessidade de materiais com fabricação “sob encomenda”. 

• Baixo custo de implantação, com materiais com a melhor relação 
custo/benefício. 

• Baixo custo de operação / manutenção, o que se traduz na baixa aplicação 
de mão de obra, bem como do material aplicado. 

•  Ao final das instalações todas as plantas do projeto devem ser atualizadas 
e fornecidas o projeto “as built“ em arquivo eletrônico (compatível com o 
Autocad R14). 
 

3. RELAÇÃO DE PLANTAS: 
 

- JFES-ELE-01/35-REDE EXTERNA; 
- JFES-ELE-02/35-UNIFILAR GERAL; 
- JFES-ELE-03/35-SUBESTAÇÃO E CORTES; 



- JFES-ELE-04/35-SUBESTAÇÃO, CORTES E DETALHES; 
- JFES-ELE-05/35-GUARITAS, C. DE GÁS, C. DE LIXO; 
- JFES -ELE-0635-PRUMADA; 
- JFES -ELE-07/35-GEERADOR; 
- JFES -ELE-08/35-TERREO PRINCIPAL ILUMINAÇÃO; 
- JFES -ELE-09/35-TERREO PRINCIPAL TOMADAS; 
- JFES -ELE-10/35-TERREO PRINCIPAL FORÇA; 
- JFES-ELE-11/35-TERREO ANEXO ILUMINAÇÃO; 
- JFES -ELE-12/35-TERREO ANEXO TOMADAS; 
- JFES -ELE-13/35-TERREO ANEXO FORÇA; 
- JFES -ELE-14/35-TERREO BUS WAY; 
- JFES -ELE-15/35-TERREO QUADROS 1; 
- JFES -ELE-16/35-TERREO QUADROS 2; 
- JFES -ELE-17/35-1º PAV. PRINCIPAL ILUMINAÇÃO; 
- JFES -ELE-18/35-1º PAV. PRINCIPAL TOMADAS; 
- JFES -ELE-19/35-1º PAV. PRINCIPAL FORÇA; 
- JFES-ELE-20/35-1º PAV. ANEXO ILUMINAÇÃO; 
- JFES-ELE-21/35-1º PAV. ANEXO TOMADAS; 
- JFES-ELE-22/35-1º PAV. ANEXO FORÇA; 
- JFES-ELE-2335-1º PAV. QUADROS 1; 
- JFES-ELE-24/35-1º PAV. QUADROS 2; 
- JFES-ELE-25/35-PAV. TIPO  ILUMINAÇÃO; 
- JFES-ELE-26/35- PAV. TIPO  TOMADAS; 
- JFES-ELE-27/35- PAV. TIPO  FORÇA; 
- JFES-ELE-28/35-PAV. TIPO QUADROS; 
- JFES-ELE-29/35-8º PAV. ILUMINAÇÃO; 
- JFES-ELE-30/35-8º PAV. TOMADAS; 
- JFES-ELE-31/35- 8º PAV. FORÇA; 
- JFES-ELE-32/35- 8º PAV. QUADROS; 
- JFES-ELE-33/35-CASA DE MAQUINAS ILUMINAÇÃO; 
- JFES-ELE-34/35-CASA DE MAQUINAS TOMADAS; 
- JFES-ELE-35/35-CASA DE MAQUINAS FORÇA; 
 
 

4. NORMATIZAÇÃO: 

4.1. Deverão ser seguidas as seguintes normas: 

4.1.1. NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) 

4.1.2. NBR 6808 (dimensionamento) 

4.1.3. NBR 5413 (iluminação de interiores) 

4.1.4. ESCELSA (Concessionária de energia). 

4.1.5. NBR 14059 (Instalações Elétricas de Media Tensão).  



 
 

4.2. Caso seja aprovada oficialmente alguma norma aplicável durante a 
execução das obras, em substituição as citadas no item 4.1 a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão aprovar, de comum 
acordo, as alterações aplicáveis, em documento escrito, sendo 
vedada a CONTRATADA a execução das obras de acordo com as 
novas especificações, sem o referido documento. 

 
 

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

5.1. ENTRADA DE ENERGIA 
Existirá uma única entrada de energia em média tensão (Classe 15 
KV), oriunda da rede externa da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA.  
A rede aérea deverá ser executada diretamente pela 
CONCESSIONARIA, não devendo fazer parte do escopo da 
Construtora / Instaladora. O ponto de entrega fica definido como as 
“muflas” de média tensão, localizadas nos postes a serem 
implantados no ponto de entrega da rede da Concessionária. 
Em cada transição ou entrada, existirá um jogo completo de pára-
raios do tipo válvula, sendo um para cada uma das fases de rede 
aérea de alta Tensão, adequadamente aterrados conforme padrão 
adotado pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL . 
Estes equipamentos fazem parte do escopo da CONTRATADA , 
porém por ficarem próximos a pontos de linha viva, serão fornecidos 
por esta e instalados pela CONCESSIONÁRIA. 
As Chaves seccionadoras, da entrada de energia, localizada na rede 
pública serão fornecidas, especificadas, dimensionadas e instaladas 
pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . 
A alimentação será composta de rede subterrânea com dutos de 
PVC, Kanalex-KL ou tubos de PVC rígido em envelope de concreto, 
(Underground), com a sua face superior pintada na cor vermelha, 
pela adição de óxido de ferro Xadrez, e de acordo com o indicado no 
projeto, contendo os cabos de média tensão (12/20 KV) e neutro em 
cordoalha de cobre nu. 
Para permitir a enfiação adequada, serão instaladas caixas de 
passagem ao longo do banco de dutos em distancias e localização 
indicada no projeto. Estas caixas conterão tampão em concreto 
selado, visando dificultar o acesso não autorizado em um 
equipamento de elevado risco. 
No caso das redes aparentes, nas subidas do poste e subestação, 
serão usados eletrodutos de aço galvanizados, rebarba removida, a 
fim de garantir a proteção mecânica do condutor. As entradas e 
saídas dos eletrodutos de alimentação das subestações deverão ser 
vedadas com Dow Corning ou Sikaflex, para evitar a entrada de água, 



e de pequenos animais, porém permitindo a sua remoção a qualquer 
tempo, sem comprometer a integridade da rede. 
Os cabos serão sempre instalados todos no mesmo eletroduto, para 
evitar efeitos danosos decorrentes do campo elétrico formado entre 
as diversas fases. 
Os cabos deverão ser cortados em lances únicos, não sendo 
admitido o uso de luvas de emenda. 
No puxamento destes cabos, especial cuidado deve ser tomada de 
forma a não ofender o isolamento ou provocar escorregamento, 
ruptura ou qualquer dano à blindagem. É vedado o uso de 
substancias graxas, derivadas de petróleo, como lubrificante, na 
enfiação de qualquer condutor da obra, por se tratarem de produtos 
agressivos ao isolamento. 
 

5.2. SUBESTAÇÃO 

Geral 
Para este Empreendimento, só existirá uma única subestação, que 
deve alimentar o todas áreas do Empreendimento.  
Possuirá todos os equipamentos exigíveis pelas normas em vigor e a 
instalação deverá seguir rigorosamente às normas da ESCELSA, no 
que diz respeito à altura de montagem, aterramento, gradis, etc. 

 Medição 
A medição de energia elétrica será por média tensão, devendo 
obedecer rigorosamente ao indicado no projeto e as determinações 
da ESCELSA, no que diz respeito à altura de montagem, 
aterramento, etc. 
O medidor de energia será fornecido e instalado pela concessionária 
de energia elétrica. 
No sistema de medição não será permitida a instalação de 
condutores flexíveis. 

 Transformadores de Força 
Serão instalados três transformadores a seco que alimentarão as 
cargas do prédio. 
T1 -1500kVA – 380/220V – QGAC; 
T2 - 750kVA – 220/127V – QGE; 
T3 - 500kVA – 220/127V – QGN.   
Terão isolamento para 15KV e tensão primária nominal de 11.4 KV 
em triângulo, com variação de tap's em 600 V (10.8, 11,4, 12,0, 12,6, 
13,2, 13,8 KV) e tensão secundária em 380/220V ou 220/127V, 60 Hz 
ligados em estrela com neutro aterrado. 
Possuirão todos os acessórios indicados como mínimo pela norma 
IEC, impedância de 6% a 70ºC, núcleo de ferro silício orientado de 
alto rendimento, baixo índice de perdas, bobinagem primária e 
secundária em fios de cobre eletrolítico recozido. - Não serão aceitas 
bobinas executadas com condutores de alumínio. 



Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO  quando da sua 
aquisição todos os relatórios de ensaios executados pelo fabricante, 
como Tensão Aplicada, perdas por Histerese e Auto Consumo, 
Impedância total, capacidade de carga, Rigidez dielétrica, umidade 
dentre outros aqui não citados, porém previstos pela Norma IEC 
aplicável. 
A CONTRATADA  será obrigada a fornecer os relatórios de ensaios 
para cada um destes equipamentos, como exigido pela norma em 
vigor, devendo o custo destes ensaios já estar embutido no preço do 
serviço e/ou material. 

Aterramento 
Para proteção contra falta a terra, e aterramento do neutro, será 
construído um sistema de aterramento central para este 
Empreendimento. 
Existirá um único sistema de aterramento em virtude da sua pequena 
dimensão, entretanto estes serão independente para cada um dos 
sub sistemas abaixo: 

• Aterramento do sistema elétrico convencional 

• Aterramento do SPDA 

 
Estes sistemas deverão ser o TN-S (exceto para o SPDA) com 
condutores, neutro e terra, independentes em toda a instalação. 
A malha de terra será executada na subestação, com o número de 
hastes Copperweld, a ser definido em função da resistividade do solo, 
interligadas através de cabo cobre nu,. A malha de aterramento 
deverá ser executada com cabos de cobre nu tempera meio dura, 
interligadas às hastes de terra, através de solda exotérmica, para 
garantir a perfeita continuidade do sistema. Não se admite o uso de 
conectores mecânicos. 
Todo e qualquer condutor neutro existente na obra, bem como os 
condutores de aterramento, também só deverão ser interligados a 
esta malha, através de um único ponto de conexão, localizado no 
interior dos Quadros Gerais de Baixa Tensão (Barra de 
equipotencialidade). Neste caso a barra de neutro, e seus 
condutores, devem ser isolados para suportar tensões de até 600 
VAC. 
Todo e qualquer tipo de aterramento deverá estar interligado com a 
malha de terra da subestação, para que seja realizada uma 
equipotencialidade do sistema. 
As hastes de terra serão fincadas por meios mecânicos dentro de um 
poço de inspeção com tampa removível, em alvenaria ou concreto, 
devendo a conexão cabo / haste, permanecer a descoberto. As 
conexões deverão ser feitas através de solda exotérmica, bem como 
as conexões cabo-cabo, onde depois de vistoriadas pela 
FISCALIZAÇÃO deverão ser enterradas a conforme indicado em 
projeto. 



A resistência máxima de aterramento deverá ser de 10 ohms, 
devendo ser cravadas tantas hastes quantas se façam necessário 
para tal. esta medição deve ser efetuada por meio de "Terrômetro", 
por empresa qualificada, e seu laudo apresentado à FISCALIZAÇÃO. 
Todas as tomadas elétricas possuirão borne de aterramento, e, todos 
os equipamentos fixos, suscetíveis de contatos acidentais, terão suas 
massas ligadas ao condutor de proteção.  

Terminais de Media Tensão 
As terminações dos cabos de média tensão (15 KV), serão 
executadas por meio de muflas singelas, termocontrátil, ou contrátil a 
frio, executadas obedecendo rigorosamente às recomendações de 
catálogo da fabricante, não sendo admitido o uso de terminais de fita, 
ou louça. 
Após o preenchimento das muflas, deverá ser providenciados os 
teste de resistência de isolamento com Megôhmetro de 5 KV, e de 
tensão Aplicada, nos cabos alimentadores de alta tensão com o uso 
de "HI POT", obedecendo-se aos critérios estabelecidos pelo IEC e 
CONCESSIONÁRIA, principalmente ao que se refere ao nível de 
tensão, tempo de duração do ensaio, e máxima corrente de fuga. 
Admite-se aqui como limite mínimo de 45 KV em CC por 15 minutos. 
Este ensaio deve ser providenciado pela CONTRATADA , com 
bastante antecedência da ligação da obra, independente do que será 
realizado pela CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . 
Até a alimentação definitiva da SE, e após estes testes, os cabos 
deverão ser mentidos energizados pela aplicação de uma tensão 
mínima de 230V. 

Disjuntor de Média Tensão 
Todos os circuitos de média tensão serão obrigatoriamente 
protegidos por disjuntor, supervisionado por reles de proteção 
secundária 50/51, 50N/51N ANSI, garantindo a proteção do condutor 
e a integridade da subestação. Não será admitido o uso de 
disjuntores com reles primários de sobre tensão, mesmo eletrônicos. 
Os Disjuntores de média tensão serão do tipo a vácuo, extraível, 
motorizado, com relé de abertura, fechamento e mínima tensão, na 
classe 15 KV, 350 MVA, 630A. 
Possuirão bloqueio mecânico tipo KIRK YALE, intertravado com as 
chaves comando em grupo sob as quais funcionam, de modo a 
obrigar o seu desligamento antes da abertura de cada chave.  

Seccionadoras de Média Tensão 
As chaves seccionadoras da subestação, serão do tipo tripolar, 
abertura sob carga e comando em grupo sobre as três fases, com 
acionamento através de punho de manobra instalado a uma altura de 
1,50m, com dispositivo para cadeado nas posições “Aberto” ou 
“Fechado”. 
Terão capacidade para 400A, classe 15kV, seccionamento sob carga 
(com corta chama). 



As chaves seccionadoras de média tensão existentes são as dos 
postes de entrada da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
que devem ser dimensionadas, instaladas, e mantidas pelo corpo 
técnico daquela Concessionária. 

Proteção Secundária 
O disjuntor de média tensão, não possuirá relés primários de 
sobrecorrente de qualquer tipo, mesmo que eletrônicos. A proteção 
do circuito dar-se-á por meio de relés de proteção de ação 
secundária, funções 50/51(Sobrecorrente instantâneo e temporizado), 
50N/51N(Sobrecorrente instantâneo e temporizado de neutro), 
49(sobrecarga), 27(subtensão), 59(sobretensão) ANSI. 
Estes equipamentos serão instalados no interior de um painel 
contendo todos os relés, devem possuir sistema autônomo de 
energia, com autonomia para pelo menos uma hora (No Break, short 
break ou equivalente – não usar fonte capacitiva). 
Será obrigatória a comunicação remota com o SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO PREDIAL e a permissão para a atuação remota via 
rede estruturada. 

 
 

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

O projeto executivo será elaborado segundo as Normas brasileiras 
NBR 5410, esclarecedoras em caso de dúvidas e, na omissão 
dessas, a IEC ou ANSI aplicáveis.  

No dimensionamento e fabricação dos quadros e circuitos será 
seguida a NBR 6808, considerados os critérios de queda de tensão, 
curto circuito, corrente nominal bem como retorno econômico por 
perdas. 

As tomadas elétricas de estações de trabalho deverão possuir 
potência de projeto de 100 VA, com localização adjacente (se 
possível) às tomadas lógicas correspondentes, conforme projeto. 

 
 

6.1. CONDUTORES: 

A bitola mínima dos cabos condutores e de proteção (Terra) será de 
2,5mm2. 

Todos os cabos devem possuir características de baixa emissão de 
fumaça e gases tóxicos tipo AFUMEX, isolamento de 750V ou 
0.6/1kV, Marca de referência Pirelli ou Ficap ou similar equivalente 
de primeira linha; 



Todos os alimentadores fase terão isolamento 1000V; 

Os condutores deverão ser identificados no interior dos quadros 
elétricos através de marcadores tipo OVALGRIP (ou similar 
equivalente de primeira linha), sem porta-marcador; 

Os neutros serão executados em condutores, com isolamento 750V, 
sempre na cor azul-claro; 

A identificação das fases nos circuitos até 10mm² para condutores 
com isolamento 750V deverá ser realizada através de capa em cor 
vermelha. O projeto básico poderá especificar também as seguintes 
cores para o condutor fase: branco e preto, quando se tratar de 
circuitos trifásicos. 

Os condutores alimentadores de quadros e pontos de força deverão 
ser identificados de acordo com a função, em todas as caixas de 
passagens, através de marcadores com porta marcadores tipo 
OVAL-GRIP (ou similar equivalente de primeira linha); 

Os condutores alimentadores deverão ser identificados também com 
respeito às suas bitolas; 

Emendas em condutores menores que 6mm² (inclusive) deverão ser 
feitas por meio de solda 50/50 (somente em caixas de passagens); 

Emendas para condutores maiores que 10mm², deverão ser feitas 
por meio de conectores comprimidos, usando ferramentas 
apropriadas; 

Obrigatoriamente em todo e qualquer isolamento nas conexões de 
condutores será feito por meio de 02 (duas) camadas de fita 
isolante, sendo a primeira em fita tipo autofusão e a segunda, 
externa, por fita isolante plástica, ambas de fabricação 3M (ou 
similar equivalente de primeira linha); 

Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de 
derivação; as emendas e derivações devem ficar colocadas dentro 
das caixas. Condutores emendados ou cujo isolamento tenha  sido 
danificado e recomposto com fita isolante ou  outro material não 
deverão ser enfiados em eletrodutos. 

Os condutores  somente devem ser enfiados depois de estar 
completamente terminada a rede de eletrodutos e concluídos todos 
os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só 
deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa. 

 



6.2. QUADROS ELÉTRICOS: 
 

Em cada pavimento foi projetado um quadro independente para 
iluminação, tomadas comum, tomadas estabilizadas e ar 
condicionado. 

Serão de embutir, sobrepor ou autosustentado portante, conforme 
projeto. 

Espaço específico para instalação de diagrama unifilar, devendo o 
mesmo ser devidamente fixado. 

Todos os circuitos deverão ser identificados com etiquetas acrílicas 
nos painéis e anilhas nas fiações; 

Deverá atender NBR 6808 - Conjunto de manobra e controle de 
Baixa Tensão; 

BARRA TERRA será solidamente aterrada à carcaça do quadro. A 
tampa do quadro elétrico deverá ser aterrada através de fiação 2,5 
mm2, derivada diretamente da barra de terra, e fixada através de 
parafuso com arruela na tampa. 

BARRA NEUTRO será fixada no quadro elétrico através de 
isoladores; 

Os barramentos terra e neutro deverão possuir furações 
rosqueadas/parafusos em quantidade suficiente para atender o 
número de retornos previstos; 

Todos os barramentos das fases e neutro deverão possuir isolação 
para, no mínimo, 1 (um) KV; 

Fecho tipo YALE; 

Placa de montagem removível, cor laranja; 

Canaletas laterais esq/dir/inf. para acondicionamento da fiação; 

6.2.1. Anilhamento geral da fiação, inclusive neutro de cada circuito; 

Barramento principal afixado por meios isolantes epoxi do tipo bujão; 

Disjuntores (padrão europeu) afixados diretamente na placa de 
montagem através de elementos adequados que permitam a 
eventual substituição de peças sem a necessidade de desmontar o 
conjunto; 



Placa interna em policarbonato transparente para proteção geral 
contra contatos indiretos, possuindo dimensões adequadas para 
cobrir componentes e partes energizadas e plaquetas de 
identificação afixadas nesta placa; 

Placa de policarbonato deverá possuir recortes apropriados para 
acesso aos disjuntores, componentes de controle e seccionamento; 

A interligação entre disjuntores e barramentos deverá ser feita por 
barramentos horizontais, não sendo permitida interligação por meio 
de cabos; 

As fiações deverão ser conectadas aos componentes utilizando-se 
terminais a compressão pré-isolados, adequados a cada conexão; 

Os barramentos poderão ser conectados à proteção principal 
através de cabos adequados com terminais à compressão; 

Todos as partes metálicas não condutoras de energia deverão ser 
conectadas à barra terra; 

Estar identificados através de plaquetas de acrílico com fundo 
branco e gravações em letras pretas, afixadas por meio de 
parafusos; 

Deverá ser executado equilíbrio de fases em todos os Quadros 
Elétricos, como dimensionado em projeto. 

Todos os barramentos deverão atender às correntes nominais de 
serviço, baseando-se nos Diagramas Unifilares projetados. 

Não serão aceitos barramentos com furações adicionais. Havendo 
furações inadequadas, a CONTRATADA fará imediata substituição 
do barramento assim qualificado. 

Exige-se perfeito arranjo físico/organização na montagem dos 
Quadros de Distribuição e Painéis, devendo haver, 
obrigatoriamente: 

Amarração, com braçadeiras, nos caminhamentos de cada lote de 
condutores colocados no interior dos Quadros/Painéis; 

Identificação de todos os circuitos em cada Quadro/Painel, com 
rigorosa observação dos projetos específicos. 

Coerência de identificação entre determinado Quadro/Painel e 
circuitos de cada tomada. 

 



6.3. DISJUNTORES: 

Os disjuntores deverão ser instalados nas ampacidades constantes 
dos projetos específicos. Não serão aceitos disjuntores sem a 
identificação da respectiva ampacidade em seu corpo. 

Deverão, também, estar perfeitamente fixados nos Quadros 
Elétricos e nos Painéis projetados. 

Para evitar fugas de corrente, haverá perfeição nos apertos dos 
dispositivos de fixação de condutores/disjuntores. 

Utilizar terminais apropriados de cobre nas conexões de disjuntores 
e cabos, de acordo com as seções nominais dos condutores. 

 
 
 
 
 
 

6.4. ILUMINAÇÃO: 

Para alimentação e distribuição dos circuitos de iluminação nos 
andares com forro deverão ser executadas rede de tubulações e 
eletrocalhas aparentes sobre o forro, na garagem os eletrodutos 
serão embutidos na laje e no 1ºpavimento anexo serão utilizados 
perfilados aparentes. 

 

Para interligação das luminárias com os circuitos foram projetadas 
plug e tomadas 2F+T 220V e cabo tripolar 3#2,5mm2 com a 
exceção da garagem que serão utilizadas emendas com 
alimentação direta. 

 

Para comando das luminárias nos ambientes foram projetados 
interruptores bipolares nas entradas das salas a uma altura de 
1.10m. 

 
 
 

6.5. TOMADAS ELÉTRICAS: 

As tomadas deverão ser obrigatoriamente identificadas (nos 
espelhos) com etiquetas plásticas auto-adesivas, com as seguintes 
informações: 



Tensão na face de cada espelho (110 Volts ou 220 Volts); 

Número do Circuito e do Quadro Elétrico/Painel ao qual está 
vinculada. 

Uma etiqueta será utilizada, por espelho, para conter as 
informações anteriormente especificadas. 

As tomadas a serem instaladas deverão ser do tipo de uso 
específico para o sistema normal 2P+T, 20A/250V e universal na cor 
preta com espelho e de computação 2P+T, 20A/250V  na cor 
vermelha com espelho, similar de primeira linha. 

A identificação das tomadas de energia convencional e energia 
estabilizada deverão seguir as normas correlatas de informática. A 
posição dos condutores deverá obedecer ao seguinte critério 
(observador à frente da tomada) - padrão NEMA 5/15: 

Pino Esquerdo: Neutro 

Pino Direito: Fase 

Pino Inferior: Terra 

Deverão ser adotados cuidados especiais nos serviços de colocação 
da caixas de tomada, visto que não serão aceitas caixas 
desalinhadas (tanto no eixo “X” como no eixo “Y”), bem como com 
diferenças de nível no posicionamento definido. 

Cada circuito elétrico deverá agrupar no máximo 12 tomadas 
elétricas para as estações de trabalho. 

Será instalada 1 (uma) régua com 08 (oito) tomadas  universais - 
pinos chatos e redondos (2P + T , 16 A 250 V) em cada rack, 
devendo ser utilizada a polarização NEMA 5/15 e com disjuntor a 
ser dimensionado conforme os equipamentos a serem instalados 
em cada um dos racks nos DTs; 

 
 

6.6. ATERRAMENTO: 

“Deverá ser executada uma malha de terra com resistência máxima 
de 10 OHMS, através de hastes de terra do tipo Copperweld de 1/2” 
x 2,40 metros,  fincadas a 2.4 metros uma da outra, conforme 
Projeto, com quantidade mínima de 3 hastes e interligadas entre si 
por  cabo de cobre nú (diâmetros definidos em projeto) enterrados a 
uma profundidade mínima de 40 cm da superfície. 



As caixas de inspeção deverão ser confeccionadas em alvenaria, 
com tampa, e seu fundo ser composto por brita, de modo a permitir 
o escoamento de líquidos. Suas dimensões serão conforme 
prescrições contidas em projeto, sendo a sua dimensão mínima de 
30x30 cm. 

A cordoalha de terra deverá possuir dimensões conforme projeto, 
com bitola mínima de 35 mm2, em cabo nú. A cordoalha deverá ser 
fixada nas hastes de aterramento através de solda exotérmica, 
exceto para a 1a. caixa (caixa de medida), que deverá possuir 
fixação através de conector fendido. 

O nível de aterramento não deverá ultrapassar, em qualquer época 
do ano, o valor máximo de 10 Ohms.  Caso ultrapasse o limite 
fixado, caberá à CONTRATADA acrescentar tantas  hastes quantas 
forem necessárias até atingir o valor do aterramento estabelecida 
em norma técnica.  Não será permitido o uso de quaisquer produtos 
químicos que acarretem melhoria do aterramento em prejuízo à 
manutenção de sua integridade no futuro, como a adição se sal, 
sendo admissível apenas o uso de composto tipo "Aterragel". 

As medições das resistências de aterramento solicitadas no projeto 
deverão gerar um relatório técnico, emitido pela CONTRATADA, que 
será entregue formalmente à Fiscalização , contendo os seguintes 
dados: 

Quantidade, tamanho e tipo das hastes de aterramento. 

Valor das medições de aterramento, incluindo data, condições 
climáticas, tratamento de terra, valor da medição adotado. 

Informar metodologia de medição (tipo de equipamento, distância 
entre hastes de prova). 

Deverá ser mantida a equipotencialidade em relação ao barramento 
central de aterramento entre os diversos pontos de terra ligados a 
caixa de equalização. 

Cada circuito elétrico deverá possuir o seu próprio condutor de 
proteção derivando do quadro elétrico respectivo. 

 

6.7. PRUMADAS: 

Deverão ser executadas três prumadas com sistema de bus way 
3F+N+T alimentadas a partir dos quadros gerais de força 
localizados na garagem junto à subestação até o 8ºpavimento com 
cofres de derivação nos andares tipo plug-in para cada quadro geral 



do andar. 
 

Quadro Geral de Ar condicionado 380/220V alimenta a prumada dos 
quadros gerais (QGAC) nos andares contempla o sistema de ar 
condicionado. 

 

Quadro Geral Normal 220/127V alimenta a prumada dos quadros 
gerais (QGN) nos andares contempla o sistema de tomadas 
comuns, 5 elevadores, impressoras, fornos de microondas, cozinha 
industrial. 

 

Quadro Geral Emergência 220/127V alimenta a prumada dos 
quadros gerais (QGE) nos andares contempla o sistema de 
iluminação, sistemas de segurança e incêndio, 1 elevador, 
informática e bomba de recalque. 

 
 

6.8. ELETRODUTOS: 
 
 

Os eletrodutos de aço e de PVC rígido roscáveis devem possuir 
em suas terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as 
saliências e rebarbas que danifiquem os condutores que neles 
serão instalados. Tão logo sejam instalados, os eletrodutos 
devem ser tapados em suas extremidades com estopa e terem 
lançados suas guias condutoras de arame galvanizado nas 
bitolas adequadas aos condutores que serão enfiados. 

 
Antes de iniciar-se a enfiação dos condutores, os eletrodutos 
devem ser limpos e verificadas a continuidade de suas seções, 
com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a 
retirar-se a umidade e a poeira da obra. 
 
Os eletrodutos de ferro galvanizado serão curvados, cortados e 
rosqueados a frio, e todas as rebarbas provenientes de 
execução de cortes e aberturas de roscas serão removidas, 
sendo as superfícies cortantes escareadas e aplicados 
compostos anticorrosivos nos locais trabalhados. As curvas 
serão feitas por máquinas apropriadas respeitando-se os raios 
mínimos de curvatura, sem redução sensível na seção e sem 
danificar a galvanização. As curvas com ângulo de 45 graus e 
superiores deverão ser pré-fabricada. 
 



Nas partes expostas, manter-se-á uma boa aparência, com toda 
a tubulação bem alinhada e aprumada. Preferencialmente toda 
a tubulação deverá ser mantida retilínea, e ficar perfeitamente 
fixada de forma a permitir a enfiação dos condutores sem o 
deslocamento da mesma. 
 

6.9. ELETROCALHAS E PERFILADOS: 
 
Todos deverão ser de zincado a fogo. 
 
Caso seja necessário efetuar cortes, os mesmos deverão ser 
executados a frio, e todas as rebarbas removidas, sendo as 
superfícies cortantes escareadas e aplicado composto 
anticorrosivo nos locais trabalhados. 
 
Deverão ser verificados  o alinhamento e  o prumo, bem como 
mantida a boa aparência da instalação como um todo. 
 
Todas as paredes onde forem instaladas deverão ser 
recompostas mantendo-se o mesmo acabamento original. 

 
 

6.10. DISTRIBUIÇÃO: 
 
A distribuição dos alimentadores de força para o sistema elétrico 
do Tribunal será feita com a utilização dos seguintes materiais: 
 
Eletrodutos de PVC rígido roscável embutidos nas paredes ou 
piso, com caixas de passagem metálicas ou em alvenaria; 
Eletrodutos de PVC aparentes sob a laje ou no entreforro, com 
caixas de passagem metálicas ou do tipo conduletes de 
alumínio. Os eletrodutos serão fixados por meio de tirantes e/ou 
abraçadeiras metálicas, espaçados de no máximo 2,5m; 
Eletrocalhas perfuradas em aço zincado a fogo, instaladas no 
entreforro. A fixação das eletrocalhas será feita através de 
suportes e tirantes metálicos fixados à laje, e espaçadas de no 
máximo 2,5m; 
Leitos metálicos instalados sobre o forro ou de modo aparente. 
A fixação será feita através de suportes e  tirantes metálicos 
fixados à laje ou na parede, com espaçamento máximo de 2,5m. 
 
Quando enterrados no solo, os bancos de dutos de PVC 
deverão ser envelopados em camada de areia compactada, com 
granulometria variada, conforme Especificações Técnicas.  
 



Todos os furos e cortes efetuados nas peças metálicas 
galvanizadas deverão ser tratados e pintados com tinta epóxi 
bicomponente. 

 
Todas as emendas e derivações efetuadas nas eletrocalhas e 
leitos deverão ser fixadas utilizando-se parafusos de cabeça 
abaulada lisa (parafuso francês) instalados de dentro para fora 
das mesmas. 
 
Os leitos metálicos a serem instalados ao tempo deverão ser 
equipados com tampa metálica do tipo duas águas, fixadas por 
pressão. 
 
 

6.11. GRUPO GERADOR: 
 
O grupo gerador de 750/681kVA 220/127V será interligados às 
cargas através de chaves de transferência automática a serem 
instaladas no QTA conforme Diagrama Unifilar Geral, e 
formadas por contatores de barra ou disjuntores motorizados.  
 
Após uma falta de energia da concessionária,o grupo gerador 
assume automaticamente em degraus as cargas de emergência 
do Tribunal, e posteriormente, com o retorno à concessionária 
será feito automaticamente após o retorno da energia, em 
rampa. 
 
 

6.12. TERMINAIS E EMENDAS: 
 
 
As terminações em cabos blindados da classe de isolação de 
12/20kV deverão ser efetuadas com conjuntos apropriados e por 
eletricistas cadistas com experiência neste tipo de serviço, com 
uso de faca de eletricista, lixas e solventes, assegurando-se a 
perfeita retirada da camada de fita semicondutora e a execução 
do cone de alívio de tensão nas dimensões recomendadas pelo 
fabricante destes acessórios. 
 
As emendas em cabos isolados da classe 0,6/1kV deverão ser 
efetuadas com conector de pressão apropriado para esse fim, 
isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com 
fita isolante  plástica (PVC). 
 
Nos cabos de classe tensão 450/750kV, as emendas para fios e 
cabos de bitola até 6mm2 deverão ser torcidos sobre o próprio 



cabo, estanhados e isolados com fita isolante plástica (PVC). 
Para bitolas maiores que 6mm2 as emendas deverão ser feitas 
utilizando-se conector de pressão apropriado para esse fim, 
isoladas com fita tipo autofusão (borracha EPR) e cobertura com 
fita isolante plástica (PVC). 
 
Estas emendas deverão ser localizadas nas caixas de 
passagem, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executadas 
ao longo do eletroduto. 
 
As emendas deverão ser executadas após o processo de 
enfiação, não podendo ser submetidas aos 
 
 
 

6.13. BARRAMENTOS BILNDADOS (In1500 A 2500A): 
 
 

Calha condutora trifásica com neutro, tensão de isolamento (Ui) 
1,2 kV, 50-60Hz, corrente de curto-circuito admissível mínima de 
46kA (crista), grau de proteção IP-31, tipo ventilado. 
Os condutores serão constituídos por barras retangulares nuas 
com cantos arredondados, em cobre eletrolítico semiduro de 
pureza 99,9%, suportadas por pentes isolantes antivibratórios, 
confeccionados em material não higroscópico (poliamida com 
fibra de vidro) classe F de temperatura. Para os Dutos de baixa 
impedância, as barras deverão ser envolvidas por filme polyester 
de elevada rigidez dielétrica. 
O invólucro do duto, será formado por perfis laterais em forma 
de “C”, chapa de aço estrutural 20 ou 16 MSG, com tampas de 
fechamento superiores e inferiores aparafusadas. As chapas 
serão do tipo galvanizadas à fogo com espessura média de 36 
micras por face tipo ZAR-230. 
O condutor de proteção será o próprio invólucro dos Dutos, cuja 
seção equivalente em cobre deverá contemplar, no mínimo, 
40% da seção do condutor fase. Excepcionalmente, para o 
alimentador de energia estabilizada, o condutor de proteção 
deverá ser realizado através de barra de cobre, isolada do 
invólucro, contemplando metade da seção do condutor fase. 
O condutor neutro possuirá a mesma seção do condutor fase 
para os alimentadores de energia “normal” e o dobro para o 
alimentador de energia estabilizada. 
Cada elemento retilíneo deverá dispor de tomadas de acesso 
(obturadores) para encaixe dos cofres de derivação, 
distanciadas de no máximo 1.500 mm, a fim de proporcionar a 
inserção dos mesmos diretamente na calha sem necessidade de 
utilização de caixas de adaptação. 



As conexões entre os elementos serão realizadas através de 
emenda do tipo monobloco com torque de aperto indicado pelo 
fabricante, garantindo uniformidade da pressão de contato entre 
os condutores e a perfeita conexão elétrica e mecânica entre os 
mesmos. Esta emenda, por sua vez, é realizada através do 
aperto de um ou dois parafusos de aço 8,8 DIN cabeça 
sextavada tipo M12 em conjunto com sistema de molas para 
auto-ajuste entre as placas, de forma a imprimir maior 
velocidade de montagem dos elementos e a absorção de 
eventuais variações lineares e volumétricas entre os materiais 
empregados, dispensando a utilização das junções de dilatação 
térmica. 
Os cofres de derivação serão do tipo extraíveis sob tensão, 
pintados por processo eletrolítico na cor cinza munsell N6,5 e 
providos de disjuntores em caixa moldada, corrente nominal de 
acordo com o projeto. 
Atendem à norma IEC 439 1 e 2. 
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SEDE DEFINITIVA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO  

VITÓRIA/ES 
 

ESTRUTURAS METÁLICAS 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 
 
1. FINALIDADE DESTA ESPECIFICAÇÃO 
 
Estabelecer as condições mínimas necessárias para fabricação, transporte, 
montagem, pintura e fiscalização das estruturas metálicas objeto deste memorial. 
 
 
2. FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA 
 
Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados, soldados e 
pintados nas instalações do executante, em área coberta. 
 
2.1. PREPARAÇÃO 
As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente retas, limpas, 
livres de rebarbas, saliências e reentrâncias. 
Chanfros para soldas de penetração deverão obedecer aos critérios da AWS, 
inclusive no tocante a “gap”, ângulo de chanfro e nariz. 
Concentrações de tensões em recortes de encaixe deverão ser evitadas através do 
arredondamento de quinas vivas. Não serão permitidos cantos vivos em qualquer 
hipótese. 
Faces em contato (por exemplo, chapas de fixação em lajes ou pilares) deverão 
estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente 
planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório. No caso de excessiva 
irregularidade, o executante deverá efetuar o grouteamento da interface entre as 
faces em contato. 
A tolerância no posicionamento de furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos 
os furos devem ser feitos à máquina ou usinados, conforme indicado em projeto, não 
sendo aceitos furos feitos a maçarico. 
 
2.2. SOLDAGEM 
Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive 
soldas temporárias. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de 
eletrodo. 
Todas as soldas de chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente 
indicado no projeto. 
Soldas intermitentes deverão estar claramente indicadas no projeto, caso contrário 
serão consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não 
soldados deverão ser lixados e vedados com massa epóxi. 
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Não poderão ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm. 
Somente será admitido enchimento de solda em peças estruturais quando a largura 
a ser preenchida não exceder duas vezes a espessura da peça na região do 
enchimento. Caso contrário deverá ser utilizado carretel de, no mínimo, 250 mm de 
largura. 
Toda solda deverá ser executada por soldador experiente. A documentação dos 
soldadores (CTPS, certificados) deverá ser colocada à disposição da 
CONTRATANTE para consultas. 
As soldas deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, 
excesso ou falta de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza 
para pintura. 
Soldas ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica 
(lixadeira elétrica ou pneumática). 
 
2.3. IDENTIFICAÇÃO 
Todas as peças ou conjuntos soldados devem ser identificados a punção quando 
houver a possibilidade de troca com outras peças de dimensões semelhantes. A 
marcação a punção deve ser tal que permita a identificação após pintura, e deve ser 
efetuada em pelo menos dois lados opostos da peça quando esta pesar mais de 30 
Kg. 
 
2.4. PRÉ-MONTAGEM 
O executante deverá pré-montar a estrutura na fábrica, de modo a garantir a 
facilidade de montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos 
os parafusos, porcas e arruelas possíveis. 
 
 
3. MONTAGEM DA ESTRUTURA 
 
3.1. PREPARAÇÃO 
O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tábuas, 
ferramentas, equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, inclusive 
os relacionados à segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, capacetes, 
etc.). 
Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente identificado. 
 
3.2. SOLDAGEM 
Não há previsão de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o 
executante deve planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. 
Devem também ser acatadas todas as condições impostas no item 2.2 acima. 
 
3.3. JUNTAS APARAFUSADAS 
Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e porcas ou parafusos. 
Os parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos sem dificuldade, 
sendo aceito apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos. 
Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste 
de furos. 
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Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos 
parafusos. Não será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto 
onde expressamente indicado em projeto. 
Faces em contato deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de 
solda, além de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento 
satisfatório.  
A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). 
Todos os furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos furos feitos 
manualmente.  
 
3.4. COBERTURAS 
A fixação de telhas será sempre efetuada conforme as recomendações do 
fabricante, através de ganchos de aço zincado ou galvanizado (com porca, arruela e 
guarnição de neoprene), parafusos auto-atarraxantes de aço cadmiado ou inox, 
conforme indicado para o tipo de telha utilizada. 
Após fixação todas as juntas deverão ser estanques. A vedação será efetuada com 
fita vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendações de seus 
respectivos fornecedores. Não será admitido qualquer vazamento em coberturas. 
 
3.5. CHUMBADORES 
Os chumbadores deverão ser posicionados com o auxílio de gabarito, para garantir o 
alinhamento com a chapa de base das ligações. 
Se necessário, as interfaces entre a superfície de concreto e chapas de ligação 
devem ser grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas. 
 
 
4. TRANSPORTE, RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATER IAIS 
 
É de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os 
materiais, evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material 
enviado à obra deve ser acompanhado do pessoal e equipamento necessário à 
descarga. 
Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos 
contra intempéries e sujeira. 
A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do 
executante, inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo 
CONTRATANTE. 
Além das condições acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, 
utilização, armazenamento e segurança determinados pelo CONTRATANTE. 
 
 
5. PROTEÇÃO PASSIVA 
 
5.1. PINTURA DE ESTRUTURAS EXTERNAS (MARQUISES E COBERTURAS) 
Todas as peças de aço estrutural das marquises deverão ser pintadas conforme o 
seguinte procedimento (sistema epóxi tolerante com epóxi poliamida): 
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• Preparação e aplicação de Tintas: Deve seguir estritamente as especificações do 
fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre demãos, métodos de 
aplicação, etc., bem como a norma Petrobrás N-13d. 

• Preparação de superfícies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco, 
conforme padrão Sa-2½ da norma SIS 05 5900. 

• Primer: Uma demão de primer anticorrosivo tipo Petrobrás N-2288 ou 
International Interplus 056, com 150 micra de espessura de película seca, na cor 
alumínio, aplicada com pistola. 

• Nivelamento: Antes ou após a aplicação do primer, a critério do executante, 
devem ser efetuados emassamento e lixamento, com massa epóxi, das juntas e 
irregularidades das peças metálicas aparentes, de modo a garantir uma base lisa 
e nivelada para a aplicação da pintura de acabamento. 

• Acabamento: Aplicado apenas a peças aparentes, consistindo de duas demãos 
de tinta de acabamento tipo Petrobrás N-1198 ou International Intergard 
Acabamento, em cor conforme especificado no projeto arquitetônico. 

• Retoques: Todo dano observado após a montagem da estrutura deverá ser 
retocado por meio de limpeza manual ao grau St-2, com subseqüente aplicação 
de primer e acabamento (onde aplicável), conforme especificado acima. 

 
5.2. PINTURA DE ESTRUTURAS INTERNAS (MEZANINOS E ESCADAS) 
Todas as peças de aço estrutural dos mezaninos e de suas escadas deverão ser 
pintadas conforme o seguinte procedimento: 
• Preparação e aplicação de Tintas: Deve seguir estritamente as especificações do 

fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre demãos, métodos de 
aplicação, etc., bem como a norma Petrobrás N-13d. 

• Preparação de superfícies: Conforme norma SIS 05 5900-1967 em função do 
grau de intemperismo do material a preparar: 
• Grau A (intacta, sem corrosão): Jateamento abrasivo comercial ao grau Sa-2. 
• Grau B (princípio de corrosão): Limpeza mecânica ao grau St-3 e desengraxe. 
Obs: Materiais com corrosão acentuada (graus C e D) não são aceitáveis. 

• Primer: Duas demãos de Primer anticorrosivo alquídico com 35 micra de 
espessura de película seca, na cor cinza, preta ou prata, aplicada com pistola. 

• Nivelamento: Antes ou após a aplicação do primer, a critério do executante, 
devem ser efetuados emassamento e lixamento, com massa epóxi, das juntas e 
irregularidades das peças metálicas aparentes, de modo a garantir uma base lisa 
e nivelada para a aplicação da pintura de acabamento. 

• Acabamento: Aplicado apenas a peças aparentes, consistindo de duas demãos 
de tinta de acabamento tipo Petrobrás N-1198 ou International Intergard 
Acabamento, em cor conforme especificado no projeto arquitetônico. 

• Retoques: Todo dano observado após a montagem da estrutura deverá ser 
retocado por meio de limpeza manual ao grau St-2, com subseqüente aplicação 
de primer e acabamento (onde aplicável), conforme especificado acima. 
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6. PLANEJAMENTO DA OBRA 
 
O executante deverá apresentar, antes da autorização do início dos serviços, 
cronograma simplificado dos serviços, contendo no mínimo as barras referentes a 
suprimento, fabricação, montagem e pintura (na fábrica e no campo), definindo 
claramente a data de entrega do empreendimento à CONTRATANTE. 
 
7. FISCALIZAÇÃO 
 
A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terão livre acesso a toda e qualquer 
instalação e/ou funcionários do executante que estejam ligados a serviços 
pertinentes ao empreendimento, incluindo fábrica, setor de engenharia, 
almoxarifado, etc. 
O executante deve se empenhar em atender o mais breve possível às solicitações 
da fiscalização e, no caso de substituição de materiais (item 8.2 abaixo), utilizar os 
fornecedores indicados pela CONTRATANTE. 
 
8. GARANTIAS 
 
8.1. CERTIFICADOS DE MATERIAIS 
Todo e qualquer material empregado deverá ter seu respectivo certificado de 
qualidade, disponível para inspeção à conveniência da CONTRATANTE. 
 
8.2. TESTE E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 
Se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos 
materiais, o executante arcará com o ônus do fornecimento dos corpos de prova 
necessários. Caso os testes indiquem características aquém das especificadas, o 
executante arcará ainda com os custos dos testes realizados e da reposição 
imediata dos materiais inadequados, independente de quaisquer cláusulas 
contratuais referentes a multas, retenções, etc. 
 
8.3. GARANTIA DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE 
É obrigação do executante garantir que todos os materiais e serviços fornecidos 
estão de acordo com o especificado neste documento, no projeto ou com 
modificações aprovadas por escrito pela CONTRATANTE. 
Materiais e serviços, mesmo aqueles aceitos e pagos, que apresentarem 
deficiências até 5 (cinco) anos após o aceite final da obra pela CONTRATANTE, 
deverão ser retrabalhados ou substituídos pelo executante, sem ônus para a 
CONTRATANTE. O executante deve iniciar os serviços de reparação até 5 (cinco) 
dias após o recebimento da carta de notificação de deficiências emitida pela 
CONTRATANTE. 
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8.4. REGISTRO DE A.R.T. 
É obrigação do executante registrar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
junto ao CREA-BA, relativa à execução da obra e, quando aplicável, ao projeto. 
 
O executante deve encaminhar comprovante da A.R.T. à CONTRATANTE até dois 
dias corridos após a autorização para início dos serviços.  
 
 
 
 

Bruno de Mello Campos Limer 
Crea/Ba 17.371-D 

Responsable Técnico pelo Projeto 
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SEDE DEFINITIVA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO  

VITÓRIA/ES 
 

ESTRUTURAS METÁLICAS 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 
1. FINALIDADE DAS ESTRUTURAS 
 
Prover suporte adequado para: 

• Telhas, fechamentos e cargas de vento atuantes na marquise do Prédio Principal 
e na cobertura da doca do Prédio Anexo da Seção Judiciária, totalizando 90,5 m² 
de área coberta; 

• Sobrecargas de utilização e peso próprio das estruturas dos mezaninos do Prédio 
Anexo. 

Os mezaninos e suas escadas de acesso não serão executados na 2ª etapa da 
obra. 

Todos os estudos foram desenvolvidos de acordo com os elementos do projeto 
arquitetônico e as determinações dos órgãos competentes. 
 
 
2. FINALIDADE DESTE MEMORIAL 
 
Estabelecer, em conjunto com as especificações técnicas, as condições mínimas 
necessárias para cotação, fabricação e montagem das estruturas metálicas objeto 
deste memorial. 
 
3. PROJETO DA ESTRUTURA 
 
3.1. PARÂMETROS DE PROJETO 
No dimensionamento da estrutura da marquise e cobertura foram adotadas as 
seguintes normas para cálculo: 
• Cargas de vento: NBR-6123. 
• Dimensionamento de elementos em aço: AISC 8a Edição. 
• Soldas: AWS (American Welding Society). 
No dimensionamento dos mezaninos foi considerada uma sobrecarga útil de 400 
kgf/m². 
Para análise do comportamento das estruturas e pós processamento dos resultados 
da análise foram utilizados softwares desenvolvidos 'in-house', de acordo com os 
critérios da AISC. 
 
3.2. MATERIAIS 
Todos os materiais necessários à perfeita execução do projeto, exceto aqueles 
claramente indicados em contrário, são de fornecimento do proponente/executante. 
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Os principais materiais a serem utilizados na fabricação e montagem da marquise e 
da cobertura, exceto onde claramente especificado em projeto, são: 
• Telhas: conforme arquitetura, com acessórios de fixação conforme catálogo do 

fabricante. 
• Chapas: lisas, em aço ASTM A-36, com certificado de material. 
• Perfis dobrados e/ou laminados: em aço ASTM A-36, com certificado de material. 
• Eletrodos: AWS E-60XX ou E-70XX, com certificado. 
• Parafusos: tipo máquina, cabeça sextavada estampada, A.R., em aço ASTM A-

325 galvanizado. 
• Porcas: sextavadas para serviço pesado, padrão ANSI B 18.2.2., em aço ASTM 

A-325 galv. 
• Arruelas: circulares, em aço ASTM A-325 ou A-490 galvanizado. 
• Chumbadores de expansão: tipo parabolt ou similar, em aço SAE-1045 

galvanizado ou INOX. 
Demais materiais não relacionados acima estão especificados nos desenhos de 
projeto estrutural. 
Nota: Alterações nas especificações acima somente poderão ser efetuadas 
mediante consulta e autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 
 
3.3. PROJETO EXECUTIVO 
A CONTRATANTE fornecerá ao executante o projeto executivo, contendo os 
seguintes documentos e informações: 
• Desenhos dimensionais. As dimensões indicadas, em mm, bastarão para 

determinação das características geométricas dos elementos estruturais, 
fundações e acessórios. Cada desenho conterá um quadro indicando seu 
número, nome do cliente, nome do fabricante, obra a que se aplica, técnico 
responsável, revisão atual e datas relevantes. 

• Resumo de material contendo descrição, quantidade, peso, material e 
observações relativas aos elementos estruturais, chumbadores e acessórios. 

Atenção : É de responsabilidade do executante a verificação geométrica e de 
interferências antes da fabricação e montagem, bem como a eventual confecção de 
desenhos detalhados (shop drawings) que julgar necessários. Antes do início da 
fabricação o executante deverá providenciar levantamento de campo para 
determinação das medidas reais, e proceder ao detalhamento e fabricação e pré-
montagem de acordo com essas medidas, ajustando as dimensões finais das peças 
em seus desenhos de fabricação. 
 
 

 
 

Bruno de Mello Campos Limer 
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 1. INTRODUÇÃO. 
 
O presente memorial descritivo constitui um extrato do memorial original do projeto de Instalações 
Hidrossanitárias da Justiça Federal do Espírito Santo (JFES), elaborado pela empresa GBM 
Engenharia e Arquitetura LTDA, especificamente no que diz respeito às instalações de Esgoto 
Sanitário e Águas Pluviais, objeto da presente contratação, e reproduz integralmente seu conteúdo.     
Endereço da Obra: Enseada do Suá em Vitória / Espírito Santo 
 
2. OBJETIVO. 
 
O relatório ora apresentado enfoca principalmente a concepção de projeto dos sistemas de utilidades 
do JFES, incluindo: caminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenhos que 
completam o perfeito entendimento da obra. 
 
3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. 
 
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observados as normas, códigos e 
recomendações das entidades a seguir relacionadas: 
 
- NBR 8160   - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário 
- NBR 10844   - Instalações Prediais de Águas Pluviais 
- Exigências das Concessionárias Locais 
- Manual de Hidráulica - Azevedo Netto 
- Instalações Prediais e Industriais – Archibald Macintyre 
- Águas de Chuvas – Botelho 
 
4. ELEMENTOS GRÁFICOS. 
 
Os elementos gráficos de projeto estão divididos nos seguintes grupos: 
 
HDST – Plantas de Esgoto Sanitário, Águas Pluviais, Água Fria e GLP 
 
Os projetos contem as seguintes folhas: 
 
HIDRO - 0133 a 3333 
 
5. CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS 
 
5.1. ESGOTO SANITÁRIO. 
 
O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a atender as exigências 
técnicas mínimas quanto a higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo-se a 
limitação nos níveis de ruído. 
 
As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento dos esgotos sanitários e 
fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das 
edificações, impedir a formação de depósitos na rede interna e não poluir a água potável. 
 
Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário proveniente de 
desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a ruptura dos fechos hídricos por 



aspiração ou compressão e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados 
para a atmosfera. 
 
5.1.1. COLETA. 
 
Foi projetado um sistema no qual todos os efluentes serão coletados por tubulações. As coletas dos 
esgotos serão lançadas por gravidade em caixas de inspeção na área externa do prédio, no pav. 
térreo.  
 
A partir das caixas de inspeção e poços de visitas, os esgotos serão lançados na rede publica de 
esgotos, sendo divididos em duas redes: uma lança na rua da frente do prédio e a outra no fundo do 
prédio.   
 
Foi adotados um sistema com ventilação secundária, com colunas totalmente ventiladas, 
preconizadas pelas normas brasileiras em que os aparelhos sanitários descarregam seus despejos 
num mesmo tubo de queda, providos de um sistema de ventilação independente constituído de 
colunas e ramais de ventilação, sendo cada desconector ventilado individualmente. 
 
Todas as gorduras provenientes de pias de copas / cozinhas foram coletadas para uma caixa de 
gordura sifonada, antes de serem lançadas na rede de esgotos. A rede externa de esgoto deverá ser 
em PVC reforçado.  
 
Os ralos da garagem deverão ser pelo contrapiso, a pedido do cliente, por não poder utilizar uma 
outra alternativa, em função do solo, sendo lançado em uma caixa separadora de óleo e despejada na 
rede de esgotos.  
 
5.1.2. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO. 
 
Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, observou-se o descrito 
na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilístico numérico que 
representa a freqüência habitual de utilização, associada a vazão típica de cada uma das diferentes 
peças e aparelhos sanitários em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima. 
 
5.2. ÁGUAS PLUVIAIS. 
 
O projeto das instalações para captação de águas pluviais foi desenvolvido visando garantir níveis 
aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia, incluindo-se a 
limitação nos níveis de ruído. 
 
As instalações foram projetadas de maneira a permitir um rápido escoamento das precipitações 
pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrução em qualquer ponto da rede, não sendo 
tolerados empoçamentos ou extravasamentos. 
 
Todas as prumadas, devem ter nas suas extremidades, ralos antifolhas chumbados e todas as 
canaletas de piso devem também ter estes mesmos ralos na extremidade dos tubos, evitando 
obstrução da rede. 
 
5.2.1. SISTEMA. 
 
O sistema de coleta e destino das águas pluviais é totalmente independente do sistema de esgotos 
sanitários, não havendo qualquer possibilidade de conexão entre eles, o que acarretaria risco de 
contaminação para os usuários. 
 



Toda captação de águas pluviais foi feita através de calhas e grelhas hemisféricas na laje de 
cobertura e conduzidas aos tubos de queda. 
 
A partir dos tubos de queda as águas pluviais captadas serão lançadas em caixas de areias/inspeção 
fora da edificação em função do terreno charco e destas conduzidas aos bueiros da rede pública. 
Este sistema deverá ser por gravidade e os condutos deverão trabalhar livremente.  
 
5.2.2. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO. 
 
O dimensionamento foi feito adotando-se uma chuva crítica de 150mm/h/m2, coeficiente de 
rugosidade de n=0.011(PVC), 0.012(MC ALISADA), 0.013(MC RUGOSA) e velocidades 
determinadas pela ABNT. 
 
Foi adotada para rede de drenagem tubulação mínima de ø200mm para caixa tipo ralo e de ø300mm 
para coletores para coletores. 
 
Para condutores verticais adotou-se as especificações da NBR 10844/89. Todas as prumadas 
deverão ser em PVC reforçado. 
 
 
6. GENERALIDADES. 
 
6.1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 
 
Todos os materiais e equipamentos serão de fornecimento da instaladora, de acordo com as 
especificações e indicações do projeto. 
 
Será de responsabilidade da instaladora o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua 
total integridade até o recebimento final da instalação pela proprietária.  
 
6.2. QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAIS. 
 
A contratada terá integral responsabilidade no levantamento de materiais necessários para o serviço 
em escopo, conforme indicação nos desenhos, incluindo outros itens necessários a conclusão da 
obra. A contratada deverá prever em seu orçamento todos os materiais e mão-de-obra, necessários 
para a montagem de equipamentos específicos tais como colocação de louças, metais etc. A 
contratada deverá manter contato com os fornecedores dos equipamentos acima citados, quanto à 
infra-estrutura necessária para a sua montagem. 
 
6.3. MATERIAIS COMPLEMENTARES. 
 
Serão também de fornecimento da contratada, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada 
um dos serviços, o seguinte material: 
 
- materiais para complementação de tubulação tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, 
porcas, arruelas, materiais de vedação para rosca, graxas, etc. 
- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio, acetileno, estopas, folhas 
de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc. 
 
7. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. 
 
7.1. ESGOTO SANITÁRIO. 
 



- Tubulações e conexões: 
 
Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido branco “Esgoto”, com junta elástica, ponta e bolsa , 
até ø 150mm para instalações internas.  
Marca de Referência: Tigre / Amanco / Fortilit. 
 
Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido branco “Série R”, com junta elástica, ponta e bolsa, 
até ø 150mm e PVC rígido “Vinilfort” conforme normas da ABNT, para rede externa de esgoto.  
Marca de Referência: Tigre / Amanco / Fortilit. 
 
- Caixa de inspeção: 
Deverão ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, 
impermeabilizada internamente, e com tampa removível em ferro fundido. 
Marca de Referência: Manzano  
 
7.2. ÁGUAS PLUVIAIS. 
 
- Tubulações e conexões: 
Os tubos e conexões até diâmetro 150 mm deverão ser em PVC rígido cinza “Série R”, com junta 
elástica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688.  
Marca de Referência: Tigre / Amanco / Fortilit. 
 
Tubulações externas enterradas maiores que 150 mm, deverão ser executadas em manilha de 
concreto simples ou armado, solicitado pelo Cliente.  
 
- Poço de Visitas: 
Deverão ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, 
impermeabilizada internamente, com tampa removível em ferro fundido. 
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 1. INTRODUÇÃO. 
 
O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das Instalações de Prevenção e Combate à 
Incêndio da Justiça Federal do Espírito Santo(JFES).     
Endereço da obra: Enseada do Suá em Vitória / ES 
 
2. OBJETIVO. 
 
O relatório ora apresentado enfoca principalmente a concepção de projeto dos sistemas de utilidades 
do JFES, incluindo: caminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenhos que 
completam o perfeito entendimento da obra. 
 
3. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. 
 
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observados as normas, códigos e 
recomendações das entidades a seguir relacionadas: 
 
- NBR 12693/93  - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 
- NBR 9441/99   - Execução de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. 
- NBR 10897/99   - Proteção contra Incêndio por Chuveiros Automático. 
- Dereto Nº 2.125-N de 12/09/1985 Corpo de Bombeiros de Vitória / ES 
 
4. ELEMENTOS GRÁFICOS. 
 
Os elementos gráficos de projeto estão divididos nos seguintes grupos: 
 
PCI – Plantas de extintores, alarme, hidrantes e sprinklers. 
 
Os projetos contem as seguintes folhas: 
 
PCI - 0108 a 0808A. 
 
5. RISCO DE OCUPAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO 
 
O projeto das instalações de proteção e combate à incêndio foi elaborado de modo a garantir um 
maior nível de segurança contra risco de sinistros e permitir seu rápido, fácil e efetivo combate, com 
funcionamento eficiente e adequado a classe de risco representada pelos bens a serem protegidos. 
 
Considerando-se as características físicas da construção e sua classe de ocupação, foi adotada a 
categoria de risco "A". Portanto a edificação deverá ser protegida por sistema de hidrantes, 
extintores portáteis, sistema de alarme contra incêndio e sprinklers para prevenção e combate a 
incêndio. Para instalações de sprinklers foi adotado risco ordinário para estacionamentos/garagens e 
risco leve para demais áreas 
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Neste projeto apresentamos o sistema de hidrantes, extintores, alarme automático, e sprinklers. Os 
demais sistemas encontram-se em projetos específicos.  
 
5.1 HIDRANTES. 
Os hidrantes foram distribuídos de maneira que qualquer ponto da edificação à ser protegida possa 
ser alcançado, considerando-se o comprimento máximo da mangueira e respeitando-se o percurso 
da mangueira. 
 
A reserva de volume de água destinada exclusivamente para a alimentação do sistema de hidrantes 
(RTI) ficará totalmente armazenada no reservatório inferior, junto com a reserva de sprinklers  e 
será de 30 m³(30.000L) . 
 
O conjunto de bombas será o mesmo que as de sprinklers, com acionamento automático e 
desligamento manual. A pressão no hidrante mais desfavorável deverá ser de 0,5Kgf/cm2 e no 
máximo de 10Kgf/cm2 em qualquer ponto das instalações. 
 
5.2 EXTINTORES. 
Considerando-se as características físicas da construção e sua classe de ocupação, adotamos como 
proteção extintora manual de pó químico seco, gás carbônico e água pressurizada, e extintor tipo 
carreta de pó químico seco para subestação. 
 
5.3 ALARME AUTOMÁTICO. 
Foi adotado no projeto alarme manual tipo “quebre o vidro”, com distância máxima entre eles de 
30m, detectores de fumaça endereçável tipo óptico para áreas de fumaça e detectores de temperatura 
do tipo termovelocimétrico para copas, subestação e geradores. Apenas foi considerado detector em 
áreas que não tem sprinklers. 
O circuito de fiação foi considerado “Tipo B”, sem retorno para a central de alarme 
 
5.4 SPRINKLERS. 
O projeto foi contemplado em áreas comuns, com bicos de sprinklers pendent standard, temperatura 
de 68ºC com canoplas, para áreas de forro e bicos upright para garagens / estacionamentos. A 
reserva de sprinklers será de 108m3(108.000L), junto com o reserv. De hidrantes. O sistema é 
misto, com casa de bombas para os sistemas de hidrantes e sprinklers, adotando válvula redutora de 
pressão n coluna principal de hidrantes.  
As pressões do sistema devem ser de no mínimo 0,5Kgf/cm2 no bico de sprinklers mais 
desfavorável e 12Kgf/cm2 no máximo, em qualquer ponto das instalações. 
 
5.5 FIXAÇÕES. 
As fixações deverão ser distribuídas de maneira tal que as suas conexões não fiquem sujeitas a 
tensões mecânicas e os tubos a flexões, tendo sido previstas uma fixação a cada 2,00 metros.  
Os suportes deverão ser de materiais ferrosos, construídos de tal maneira que eles suportem cinco 
vezes a massa do tubo cheio de água mais 100 kg no ponto de fixação. 
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6. GENERALIDADES. 
 
As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente 
acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos 
documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. 
 
No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo 
de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. 
 
6.1. PROJETO. 
 
A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A construtora abriga-se a 
satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados 
para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais 
semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes e 
esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre a construtora e o 
proprietário. 

 
6.2. ALTERAÇÕES DE PROJETO. 
 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do 
proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes 
visando a boa continuidade da obra. 
 
7. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 
- Junta de borracha: 
Deverão ser com rosca ou solda, classe 150. 
Marca de Referência: Dinatécnica. 
 
- Válvula redutora de pressão, classe 150 
Corpo em ferro fundido, mola em aço inox, parafuso de ajuste com contraporca 
Marca de Referência : Niagara, Jogofe ou Bermad 

 
- Tubulações e conexões: 
Os tubos deverão ser em aço DIN 2440 com ou sem costura, para hidrantes. As conexões deverão 
ser em aço galvanizado com rosca. 
 
Para sprinklers deverá ser adotado tubos em aço DIN 2440 com ou sem costura até ø2” e SCH – 40 
sem costura para solda acima de ø2”. 
Marca de Referência: Mannesman ou Tubasa 
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- Válvulas de retenção: 
Deverá ser do tipo portinhola em bronze fundido, com rosca, vedação em bronze, classe 150. 
Marca de Referência: Niagara, Ciwal. 
 
- Registro de gaveta: 
Deverá ser fabricado em ferro fundido conforme ASTM A126, corpo em liga de bronze conforme 
ASTM B62, e  rosca interna BSP, em acabamento bruto e haste ascendente. 
Marca de Referência: Niagara, Ciwal. 
 
- Válvula globo angular: 
De latão fundido, classe 150 ANSI , conforme norma EB-165 da ABNT , com adaptador para 
engate rápido tipo "STORZ", dimensões ASA-B-16. Serão dotados de rosca de entrada, fêmea 
padrão Whitworth-gás, conforme NBR-6414 da ABNT e rosca de saída, macho padrão Whitworth-
gás , 5 fios/pol , conforme normas do corpo de bombeiros do estado de São Paulo.  
Marca de Referência: Resmat, Bucka Spiero. 
 
- Conexões de mangueiras: 
Deverão ser fabricados em latão fundido conforme norma ABNT EB-161, atendendo as 
especificações das normas  sobre o assunto. 
Deverá conter: 
Tampão de mangueira: 2.1/2" 
Adaptadora p/ mangueira: 2.1/2 “x 38 mm”. 
Esguicho: 38 mm x 16 mm - chave tipo marinha p/ engate rápido STORZ 
 
- Mangueira para combate à incêndio: 
As mangueiras serão constituída de uma capa externa de forma tubular, tecido de modo contínuo e 
formada por uma ou mais camadas de fibras naturais ou sintéticas. O revestimento interno será de 
borracha natural, não regenerada, vulcanizada diretamente no tecido, sem emprego de colas.  
As mangueiras serão de fibras sintéticas de 38 mm com capa de tecido de poliester e forro interno 
de borracha, conforme norma NB-1/63 do Corpo de Bombeiros. 
Marca de Referência: Trevira. 
 
- Armário: 
As portas serão embutidas na moldura e no caso de armário para um só lance de mangueira , deverá 
abrir para a direita. As portas se apoiarão em dobradiças que deverão permitir um ângulo de 
abertura de 180 graus.  
O trinco deve ser embutido e projetado de maneira a permitir a abertura do armário com rapidez. 
 
Serão previstos nas tampas , visores de vidro e frestas para ventilação. Deverá ser prevista a 
inscrição " INCÊNDIO " sobre amarelo , em letras vermelhas com 30 mm de altura no mínimo. A 
aplicação da inscrição deverá ser indelével. 
 
O acabamento externo e interno deverá ser inteiramente liso, sem rebarbas ou imperfeições que 
possam danificar a mangueira e o fundo em alvenaria executado de forma a se evitarem 
imperfeições.  
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As chapas e perfis metálicos serão soldados a ponto, sendo que a chapa deverá ser de aço carbono 
número 20. 
Marca de Referência: Resmat, Bucka Spiero. 
 
- Bomba de hidrantes / sprinklers 
Marca de referência: KSB, Mark Peerless 
Mod.: Meganorm 
Vazão.: 2.800L / min 
Amt.: 50,00mca 
Pot.: 50,0CV 
Motor: Trifásico 
 
Extintor Gás carbônico: 
Capacidade 6 kg, tipo portátil, com selo de conformidade ABNT e fabricados segundo os padrões 
fixados pela EB-150/76 e identificados conforme a NBR 7532. Os cilindros deverão ser de alta 
pressão conforme EB-160 com corpo em aço carbono SAE 1040 sem solda e testados 
individualmente. 
Marca de Referência: Resmat, Bucka Spiero,. 
 
Extintor Pó químico seco: 
Capacidade 4 kg, tipo portátil, com selo de conformidade ABNT e fabricados segundo os padrões 
fixados pela EB-148 e identificados conforme a NBR 7532, com propelente a base de hidrogênio. 
Os cilindros deverão ser dotados de manômetro e válvula auto-selante.  
Marca de Referência: Resmat, Bucka Spiero,. 
 
Extintor Água pressurizada: 
Capacidade 10 L, tipo portátil, com selo de conformidade ABNT e fabricados segundo os padrões 
fixados pela EB-149 e identificados conforme a NBR 7532.  
Marca de Referência: Resmat, Bucka Spiero 
 
Alarme e Detecção 
Foi considerado central de alarme endereçável com fiação “tipo B”, sem retorno para a central, com 
630 pontos, distribuídos em 11 laços de 60 pontos ou 6 módulos de 120pontos, com dispositivos de 
mesmas características. 
Marca de Referência: 2Y 
 
Central de Alarme algorítimica endereçável com 630 pontos, distribuídos em 11 laços de 60 pontos 
ou 6 módulos de 120 pontos, dispositivos de mesmas características, sistema de detectores 
inteligentes (segurança redundante), dotada de modem para interligação aos computadores da sala 
de segurança e 3 relés para interligação ao sistema de automação predial. 
Modelo da referência: Esser 8000M0 com 6 módulos de laço ref. 784382, interface RS232/TTY ref. 
784842, e placa de saída com 3 relés ref. 787531 
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Detectores de fumaça com sistema de autodiagnóstico, ajuste automático dos sensores para 
compensação de variações ambientais e memória de eventos independente da central. 
Modelos de referência: Esser 9200, detectores óticos ref. 761371 e termovelocimétrico ref. 761372. 
 
Acionadores manuais algorítimicos endereçáveis do tipo “ quebre o vidro” com chave para 
acionamento sem a necessidade de romper o vidro, isolador de curto circuito e leds indicadores de 
supervisão e alarme. 
Modelos de referência: Esser, acionador ref. 704443, caixa em alumínio ref. 704807, vidro ref. 
701040 e duas chaves metálicas para todo o sistema ref. 769911. 
 
 
8. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGENS. 
 
8.1. MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES. 
 
São vedadas a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos de 
concreto nos quais fiquem solidárias e sujeitas as deformações próprias dessas estruturas. 
Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos estruturais, deverá ser 
previamente deixado um tubo com diâmetro superior a do tubo definitivo antes do lançamento do  
 
concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o diâmetro de 1.1/2 “pelo 
enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diâmetro superior serão fixadas 
por meio de grapas de ferro redondo com diâmetro superior a 5mm”. 
 
Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos deverão ser 
vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos e pontos de 
consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as aberturas no terreno 
para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o proprietário constatar o estado dos 
tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações e seu preenchimento deverá ser feita em 
camadas sucessiva de 10cm, bem apiloadas e molhada, e isentam de entulhos, pedras, etc. 
 
Os caimentos das canalizações deverão obedecer as indicações contidas em plantas para cada caso e 
quando estas não existirem, obedecerão as normas usuais em vigor. Todos os trechos aparentes das 
tubulações deverão ser adequadamente pintados, quando a construtora assim o desejar, conforme 
indica a norma NBR 6493 da ABNT " Emprego de Cores Fundamentais " de acordo com sua 
finalidade a saber: 
 
Tubulação de hidrante, sprinklers......................................................................  cor vermelha. 
 
8.2. ENSAIO E RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES. 
 
O instalador testará em presença do proprietário todas as instalações de acordo com o seguinte 
roteiro: 
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- Hidrante / Sprinklers: 
O sistema de hidrantes deverá sofrer um ensaio hidrostático com uma pressão 50% acima da pressão 
máxima de trabalho do sistema, durante uma hora, não podendo apresentar vazamentos, ou qualquer 
outro tipo de deficiências. 
 
- Central de Alarme: 
A empresa responsável deverá fazer o teste, simulando um acionamento do sistema para verificar 
todas as falhas prováveis, sirenes, central, alarmes e detectores. Deverá também desenvolver um 
manual de procedimento de treinamento da central de alarme para a Brigada do Prédio.  
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JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

SEDE DEFINITIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA – ES 

 

LOCAL: VITÓRIA – ESPIRITO SANTO 

 

 

 

MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 

 

 

 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
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1. ATERROS 
Os solos para aterros provirão de empréstimos ou de cortes existentes. A substituição desses 

materiais selecionados por outros de qualidade nunca inferior, que seja por necessidade do 

serviço ou interesse do executante somente poderá ser processada após prévia autorização da 

Fiscalização. 

 

Os solos para os aterros deverão ser isentos de materiais orgânicos, micáceas e diatonáceas. 

Turfas e argilas não devem ser empregadas no aterro. 

 

1.1- EQUIPAMENTOS 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, 

atendidas as condições legais e a produtividade exigida. 

 

1.2- EXECUÇÃO 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa 

capacidade de suporte e expansão maior do que 4,0%. 

O índice de suporte mínimo admitido é de 5,0%, ou seja, o CBR ≥ 5,0%. 

A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao executante e 

constantes das notas de serviços elaboradas em conformidade com o projeto. 

 1.2.1- A operação será procedida da execução dos serviços de desmatamento, 

destocamento, limpeza e expurgo da camada superficial com espessura média de 20 cm e 

marcação dos off-sets. 

 1.2.2- Preliminarmente à execução dos aterros deverão estar concluídas as obras de 

contenção, tomando-se sempre o cuidado de limitar a compactação mecânica a uma distância 

segura das contenções junto das quais somente será permitida compactação manual. 

1.2.3- O lançamento do material para construção dos aterros deve ser feito, em camadas 

sucessivas, com espessura máxima de 30 cm, em toda largura da seção transversal, em 

extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nas 

especificações gerais da obra. 

1.2.4- A indicação dos taludes de aterros, tendo em vista a natureza dos solos e as condições 

locais, será fornecida pelo projeto. 

1.2.5- Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa 

conformação e permanente drenagem superficial. 

1.2.6- A compactação da plataforma de aterro será procedida através de pilões manuais, de 

forma a ser atingida a conformação necessária para o apoio dos elementos estruturais, admitidas 

as tolerâncias impostas pela fiscalização.  
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2. RECOMENDAÇÕES 
 

� Rebaixar o pavimento existente na espessura correspondente ao pavimento projetado ou até 
a cota de terraplenagem. Regularizar o subleito na espessura de 20 cm de acordo com as 
especificações complementares do projeto. Executar o pavimento projetado; 

� Executar dispositivo adequado de drenagem profunda capaz de rebaixar o nível do lençol 
freático a 1,50 m da cota do subleito; 

� Executar dispositivo de drenagem superficial do pavimento, de acordo com projetos 
específicos, capazes de escoar rapidamente as águas pluviais; 

� Executar as camadas do pavimento com controle tecnológico dos materiais e serviços de 
acordo com as especificações complementares do projeto. 

 
3. CORTES 
 

Considera-se nesta especificação como serviços de escavação em cortes os seguintes itens: 

• Abertura da caixa da rua para colocação da sub-base, base e camada de areia e 

pavimentação com blocos intertravados de concreto. 

 

a. EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são: 

• Tratores de esteira equipados com lâmina frontal e escarificador; 

• Motoniveladoras; 

• Tratores de pneus equipados com lâmina frontal; 

• Carregadeiras frontais de pneus de porte médio; 

• Caminhões basculantes convencionais; 

 

b. EXECUÇÃO 

Antes do início dos serviços de escavação, a Executante deverá proceder à marcação dos locais 

a serem escavados (marcação dos off-sets, altura de cortes e rampas) definidos no projeto. 

 
4. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 
 

O subleito das áreas pavimentadas deverá ser preparado de acordo com as especificações 
DNER-ES 299/97. 
A camada a ser regularizada, na espessura indicada, é aquela obtida após o rebaixamento da 
pista referido no item “3- Recomendações” do projeto. 
A camada regularizada deverá ser compactada até atingir 100% da massa específica aparente 
máxima seca, correspondente ao proctor normal. A umidade de compactação deve se situar na 
faixa (hot ± 2%). A compactação dar-se-á com o auxílio do rolo pé de carneiro. 

5. SUB-BASE GRANULAR DE SOLO SELECIONADO 
 

A sub-base das vias de circulação deve ser executada de acordo com as especificações DNER-
ES 301/97. 
A espessura da camada de sub-base é aquela indicada no item 2, sub-item 2.5, deste projeto. 
O Índice de Suporte Califórnia mínimo do material de sub-base, deverá ser ≥ 20%. 
A camada de sub-base constituída de solo granular deverá ser compactada até atingir 100% da 
massa específica aparente seca, máxima, correspondente ao proctor intermediário. A 
compactação dar-se-á com o auxílio do rolo pé de carneiro. 
A umidade de compactação deve se situar na faixa hot ± 2%. 
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6. BASE GRANULAR DE SOLO SELECIONADO 
 

Na execução da camada de base deverá ser utilizado material proveniente de Jazida 
previamente estudada pela empresa competente. 
a. Preparo da faixa: Sobre a sub-base compactada e conformada, efetua-se o lançamento e 

o espalhamento do material indicado com moto niveladora, de modo que, a espessura do 
material solto permita, após compactação com rolo pneumático, a obtenção da espessura 
indicada no item 2, sub-item 2.4, deste projeto. Deve-se preparar uma faixa de 100 a 150 
m lineares no máximo. 

b. Pulverização e homogeneização do solo: Nesse processo, exige-se que pelo menos 80% 
em peso do solo, esteja reduzido a partículas de diâmetro inferior a 4,8 mm. Os torrões 
do material siltoso e/ou argiloso, que ocorrer no arenoso devem ser catados 
imediatamente antes de se iniciar a operação de gradagem do solo (aeração). 

c. Compactação e acabamento: A compactação deverá ser feita com rolos pneumáticos, de 
modo assegurar a obtenção da massa específica aparente especificada, em toda a 
espessura da camada compactada. 
Durante as operações finais de compactação, deverão ser tomadas as medidas 
necessárias para que a camada superficial seja mantida na umidade ótima, ou 
ligeiramente acima, recorrendo-se a pequenas adições de água, se preciso for, e 
procedendo-se a nova homogeneização com equipamento adequado. 
 

Após a conclusão da compactação, será feito o acert o final da superfície, de modo a 
satisfazer ao projeto, pela eliminação de saliência s, com o emprego da moto-niveladora. 
Não será permitida a correção de depressões pela ad ição de material. A superfície da 
base será compactada até que se apresente lisa e is enta de partes soltas ou sulcadas. 
A base das vias de circulação deve ser executada de  acordo com as especificações 
DNER-ES-P 10.71. 

d. O grau de compactação deverá ser, no mínimo 100% em relação à massa específica 
aparente seca, máxima obtida no ensaio proctor normal. 

e. O Índice de Suporte Califórnia mínimo recomendado para o tráfego é de 60%. 
 
7. CAMADA DE AREIA 
 

a. O leito deverá estar devidamente nivelado conforme os perfis longitudinais e transversais 
previamente definidos em projeto. 

b. Antecipadamente à execução já deverão existir guias para confinamento lateral da 
pavimentação. 

c. A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser lançada no trecho com auxílio de 
caminhão basculante e espalhada regularmente sobre a base, com auxílio de moto 
niveladora. O volume de areia deverá ser em uma quantidade que após o sarrafeamento 
reste uma espessura de 4cm. 

 
8. REVESTIMENTO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO  (UNI-STEIN) 
 

Os blocos de concreto deverão ser assentados sobre a areia já sarrafiada. O assentamento deve 
dar a pista o abaulamento previsto que, em regra, é dada por duas rampas opostas no sentido 
transversal de no mínimo 2%. No sentido longitudinal sugere-se um percentual de declividade de 
no mínimo 1% para facilitar o escoamento das águas. Utilizam-se “linhas de Pedreiro” como 
referência para o alinhamento da pavimentação no sentido longitudinal. 
 
Após aplicação dos blocos, no encontro dos mesmos com a guia de confinamento lateral, 
preenche-se o espaço existente com argamassa areia/cimento no traço 1:3. 
 
Espalha-se areia fina sobre a área já executada, passando a placa vibratória nos sentidos 
longitudinal e transversal, garantido-se o intertravamento das peças. 
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GBM
Engenharia e Arquitetura Ltda.

a. PRODUTIVIDADE 
 
A produtividade por “Equipe Padrão” no turno de 08 horas diárias, por frente de serviço, é de 
250,0 m².  
SEÇÃO TÍPICA DE PAVIMENTO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

 
b. VANTAGENS OBTIDAS NA UTILIZAÇÃO DO PISO UNI-STEIN 
 

� Por ser o único que possui 16 faces de intertravamento, pode-se obter as seguintes 
vantagens: 

� Em caso de cargas fora do ponto de gravidade criando movimento de “torção”, as 
faces dos briquetes UNI-STEIN transmitem a força de torção aos elementos vizinhos, 
provocando uma perfeita articulação e intertravamento, minimizando a pressão 
vertical de carga para a base e sub-base. Em função desta minimização, pode-se 
obter uma economia de 30% no seu dimensionamento em relação ao pavimento 
flexível. 

� Melhor intertravamento; exemplo: forças resultantes da ação de freios serão 
horizontalmente transmitidas para trás. 

� Em caso de necessidade de revisão em redes subterrâneas de água, esgoto, etc., o 
reaproveitamento dos elementos é de 100%, evitando-se custos de rejuntamento e 
liberando o tráfego de imediato. 

� Nove formas diferentes de desenhos na aplicação sem comprometimento na 
utilização do pavimento. 

� Por ser um elemento de concreto é frio, isto é: não reflete a alta temperatura, 
tornando-se bem mais confortável a sua utilização do que a pavimentação asfáltica. 

� São resistentes à agressão dos derivados de petróleo, como por exemplo: óleo 
oriundo de vazamentos dos automóveis e que causam a deterioração progressiva em 
outros tipos de pavimento asfáltico. 

 
 
 
 

Georges José Baraúna Milcent 
Arquiteto - Crea/Ba 21.537-D 

Responsável Técnico pelo Projeto 
 
 


