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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
 

4.1. ESCOPO E APLICAÇÃO DESTA ESPECIFICAÇÃO GERAL 
 

A presente Especificação Geral fixa os procedimentos gerais obrigatórios para apresentação de 

proposta, projeto, fabricação, ensaio, teste, embalagem, transporte, colocação em funcionamento, 

garantia e demais condições que são exigidas pela empresa de Saneamento de Alagoas SA - 

CASAL - para todos os materiais e equipamentos de natureza hidráulica, elétrica, eletrônica, 

mecânica e eletromecânica (doravante designados simplesmente por ‘materiais e equipamentos’), 

bem como de quaisquer conjuntos destes, a serem instalados em sistema de água da companhia, 

especialmente o novo Sistema de Água, em Mata Grande, AL, conforme as indicações de Projeto. 

 

Além da presente Especificação Geral, deve ser obedecida a especificação particular de cada 

equipamento ou material, ou de conjunto destes. As quantidades são definidas nas Listas de 

Materiais e Equipamentos. 

 

4.1.1. Denominações 
 

Nesta Especificação Geral e na particular de cada equipamento ou material, ou conjunto destes, 

os termos listados a seguir assumem os seguintes significados: 

• CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas SA, ou seus prepostos formalmente 

constituídos, especialmente a Gerenciadora; 

• CEAL – Companhia Energética de Alagoas S/A – Concessionária estadual de energia 

elétrica, responsável pela aprovação dos projetos executivos, métodos construtivos e 

recebimento final das obras de eletrificação até o ponto de entrega e medição de energia; 

• Gerenciadora – empresa responsável pelo gerenciamento das obras, designada pela 

CASAL; 

• Proponente – empresa que apresenta Proposta de Fornecimento dos equipamentos ou 

materiais; 

• Fornecedor – empresa à qual é confiado o fornecimento dos equipamentos ou materiais; 

• Fabricante – empresa(s) que fabrica(m) matéria prima, materiais, peças ou equipamentos 

a serem fornecidos, direta ou indiretamente, à CASAL; 

• Inspetor – pessoa ou organização autorizada pela CASAL para inspeção de provas, testes 

e ensaios das peças, materiais e/ou dos equipamentos a serem fornecidos; 

• Empreiteira – empresa contratada pela CASAL para a execução das obras definidas neste 

Projeto e responsável por todas as aquisições de materiais e equipamentos relacionados 

com as mesmas; e, 
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• Projeto – conjunto de elementos técnicos do projeto executivo atualizado (especialmente 

memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificações técnicas e desenhos) que 

se relacionam com os materiais e equipamentos a serem fornecidos e instalados. 

 

4.1.2. Procedimentos do Processo de Fornecimento, Instalação e Colocação em 
Funcionamento de Materiais e Equipamentos 
 

O processo de fornecimento, instalação, funcionamento e pré-operação de materiais e 

equipamentos, ou conjunto destes, no Sistema de Abastecimento de Água Mata Grande/AL, da 

CASAL, será efetivado segundo os seguintes procedimentos básicos e conforme a seqüência 

abaixo: 

1. Autorização do início do processo de compra pela CASAL; 

2. Montagem, pela Empreiteira, do Projeto que deve instruir o processo de aquisição, 

incluindo necessariamente a presente Especificação Geral, a especificação técnica 

particular de cada material e equipamento a ser fornecido, e os memoriais, listas e 

desenhos, do projeto de engenharia atualizado, relacionados com o fornecimento a 

contratar; 

3. Checagem, pela CASAL, do Projeto montado; 

4. Solicitação, pela Empreiteira, de propostas técnicas e comerciais para fornecimento dos 

materiais, equipamentos ou conjunto destes, junto a fabricantes, representantes e/ou 

montadores de reconhecida tradição naquele segmento, abrangendo necessariamente 

todos os fabricantes que produzem os materiais / equipamentos tomados como referência 

no Projeto (incluindo especificações) e no orçamento da obra; 

5. Apresentação, pelo Fornecedor, verificação pela Empreiteira e aprovação pela CASAL, do 

projeto executivo desenvolvido ou adaptado pelo Fabricante para produção de 

equipamentos especiais ou para a montagem de grandes conjuntos (‘sistemas’) de 

materiais e equipamentos, quando se tratar desses casos; 

6. Recebimento das propostas, esclarecimentos de dúvidas e pré-seleção do Fornecedor, 

pela Empreiteira, atentando para que o mesmo esteja regularmente apto a fornecer tais 

produtos para a CASAL; 

7. Submissão à análise pela CASAL, da Proposta Técnica do Fornecedor pré-selecionado; no 

caso dos materiais e/ou equipamentos propostos não serem os mesmos tomados como 

referência no Projeto (incluindo especificações) ou nas cotações do orçamento das obras, 

a Proposta Técnica do Fabricante/Fornecedor desses últimos também deve ser 

apresentada à CASAL para efeito de comparação técnica; 

8. Avaliação, pela CASAL, do Fornecedor e dos materiais e/ou equipamentos a serem 

fornecidos, necessariamente com a manifestação dos setores de engenharia e de 

produção da companhia, cabendo a ela: (a) no caso de aprovação irrestrita, autorizar o 
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prosseguimento daquele processo de aquisição; (b) no caso de aprovação com restrições, 

condicionar o prosseguimento do processo ao atendimento pelo Fornecedor de exigências 

especificamente apontadas; ou, (c) no caso de reprovação, desautorizar o fornecimento e 

indicar as modificações e/ou complementações que deverão ser procedidas naquele 

processo de aquisição para que o Empreiteiro re-alimente o mesmo, corrigindo as falhas; 

9. Apresentação, pelo Fornecedor, uma vez aprovada a proposta de fornecimento, dos 

desenhos definitivos de fabricação dos equipamentos especiais e/ou de montagem de 

conjuntos de equipamentos e materiais, quando for o caso; 

10. Verificação, pela Empreiteira e pela CASAL, dos desenhos de fabricação e/ou de 

montagem, quando estes forem necessários, e autorização para produção dos 

equipamentos especiais e/ou para montagem de conjuntos, conforme o caso; 

11. Produção dos equipamentos e materiais, e/ou montagem de fábrica quando se tratar de 

conjuntos destes, com o diligenciamento do processo produtivo pela Empreiteira e a 

realização dos ensaios, testes e inspeções de fábrica, acompanhados por Inspetores 

credenciados pela CASAL; 

12. Submissão à análise, pela CASAL, da Documentação Técnica de Fornecimento, antes da 

expedição e embarque dos produtos, cabendo a ela: (a) no caso de aprovação irrestrita, 

liberar o transporte; (b) no caso de aprovação com restrições, condicionar a liberação do 

transporte ao atendimento pelo Fornecedor de exigências especificamente apontadas; ou, 

(c) no caso de reprovação, não liberar o transporte e indicar as pendências a serem 

atendidas para que o Fornecedor possa novamente solicitar aquela autorização; 

13. Acondicionamento adequado dos produtos, pelo Fabricante, e transporte dos mesmos até 

o almoxarifado de obra da Empreiteira, em Mata Grande/AL; 

14. Inspeção de recebimento, no canteiro de obra, dos materiais e equipamentos, pela 

Empreiteira, com supervisão da CASAL, podendo haver rejeição parcial ou até mesmo 

total dos mesmos; 

15. Depósito dos materiais e equipamentos, armazenamento, guarda, conservação e 

transporte dos mesmos para o local de instalação; 

16. Montagem dos materiais e equipamentos em campo, pela Empreiteira, mediante 

acompanhamento / comissionamento pelo Fornecedor e/ou Fabricante, e supervisão da 

CASAL; 

17. Diligenciamento das instalações e realização de testes de funcionamento isolado dos 

equipamentos e materiais, sob responsabilidade da Empreiteira, com a participação do 

Fornecedor e/ou Fabricante e supervisão da CASAL; 

18. Realização de testes de funcionamento conjunto das instalações e colocação em operação 

normal e/ou simulada do sistema, em condições reais de serviço, inclusive com oscilações 

e interrupções bruscas no funcionamento, sob responsabilidade da Empreiteira, com 

supervisão da CASAL e eventual participação do Fornecedor e/ou Fabricante; 
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19. Pré-operação do sistema como um todo, conjuntamente com a CASAL, para a aceitação 

final dos materiais, equipamentos e conjunto destes, o que ocorrerá após a constatação, 

pela CASAL, de atendimento a todas as condições contratuais e do correto funcionamento 

das instalações, materiais e equipamentos, tanto isoladamente quanto de forma integrada, 

no sistema, sob condições operacionais normais e extremas, e de acordo com o 

desempenho esperado no projeto de engenharia atualizado, nas especificações técnicas e 

na Proposta do Fornecedor. 

 

Para materiais e equipamentos mais simples, de menor valor, a Empreiteira poderá solicitar à 

CASAL dispensa de parte(s) dos procedimentos acima descritos e ou de exigências desta 

Especificação Técnica. Nessa solicitação devem ser listados quais materiais e equipamentos e o 

que dispensar. A autorização para a dispensa, parcial ou total, ficará a critério da CASAL e deverá 

ser comunicada por escrito. 

 

4.1.3. Regras Gerais 
 

Todo e qualquer início de processo de aquisição de material, equipamentos e/ou conjuntos destes 

dependerá de prévia e específica autorização pela CASAL. 

 

O Fornecedor e o Fabricante dos equipamentos e/ou materiais a adquirir deverão ter pleno 

conhecimento do Projeto e garantir que os produtos ofertados atendem a todas as condições e 

regras operacionais previstas para o adequado funcionamento do sistema no qual serão 

instalados. A montagem e entrega do Projeto para efeito de preparação da proposta por 

fornecedores e fabricantes dos produtos a adquirir é de responsabilidade da Empreiteira. Esse 

Projeto deverá ser extraído dos elementos técnicos pertinentes do projeto executivo atualizado 

(especialmente memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificações técnicas e 

desenhos, relacionados com o objeto daquele fornecimento) e ser submetido à aprovação pela 

CASAL. 

 

Também cabe à Empreiteira definir a lista de fornecedores e fabricantes aos quais serão 

solicitadas propostas. Contudo, necessariamente, devem ser incluídos todos os fabricantes cujos 

materiais e equipamentos serviram de base técnica ou referência na elaboração do Projeto 

(inclusive especificações) e do correspondente orçamento. Caso julgue necessário, a CASAL 

poderá solicitar que sejam consultados outros fornecedores / fabricantes qualificados. 

 

Em coerência com os procedimentos adotados na elaboração do projeto de engenharia (incluindo 

especificações) e no orçamento e licitação da obra, a CASAL exigirá que todos os fornecimentos 

de materiais, equipamentos e conjuntos destes atendam rigorosamente aos critérios e requisitos 
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técnicos considerados no projeto de engenharia, nas especificações técnicas e na cotação 

orçamentária, reservando à área técnico-operacional da companhia a decisão sobre quais 

produtos (e em que condições, características técnicas e configurações) adequadamente atendem 

àquelas exigências. 

 

Para os equipamentos de fabricação especial e para os conjuntos significativos de materiais e 

equipamentos englobados em um só item de fornecimento, a CASAL apresentará, na época de 

suas aquisições, uma versão atualizada dos projetos executivos correspondentes, e cada 

Proponente deverá adequá-lo e complementá-lo segundo sua própria experiência (incluindo 

desenhos, especificações, folhetos e textos explicativos, catálogos, lista detalhada de todos os 

componentes citando os respectivos modelos, marcas, dimensões, capacidades e características 

técnicas, etc) e submeter essa adequação à aprovação prévia pela CASAL, antes da formulação 

das respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos ‘Procedimentos’ estabelecidos no 

item 4.1.3 desta Especificação Geral. 

 

No caso de ser impossível ao Proponente ou Fabricante atender a detalhes das especificações 

(esta Geral e a particular do equipamento), deverá o mesmo descrever completamente, de 

forma clara e destacada, os aspectos que estão em desacordo, para que a CASAL, segundo 

seu exclusivo entendimento, decida sobre a questão. O fornecimento de material e/ou 

equipamento tecnologicamente diferenciado do referenciado no Projeto ou no orçamento 

(mesmo que similar ao especificado, ou de qualidade semelhante) dependerá de prévia e 

expressa anuência da CASAL. 

 

Durante a execução da obra, a CASAL poderá optar pela aquisição de materiais e equipamentos 

mais atualizados, sofisticados ou aprimorados dos que foram definidos no Projeto (incluindo as 

especificações) e/ou cotados para efeito de orçamento, mediante específico re-equilíbrio 

econômico do Contrato de Obra, considerando a diferença observada entre o preço de mercado 

de tais produtos (cotados à época da execução da obra) e o preço constante no orçamento anexo 

ao Edital de Concorrência da obra. 

 

Se, eventualmente, ocorrer contradição entre as exigências das especificações técnicas e as 

indicações do Projeto, a CASAL deverá ser consultada para dirimir o impasse. Também os 

eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante de 

outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto, serão 

solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Os materiais e equipamentos a serem fornecidos direta ou indiretamente para a CASAL 
deverão ser fabricados por empresas com, no mínimo, três anos de experiência na 
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fabricação de produtos iguais ou similares e serem fornecidos por empresas que estejam 
aptas a fornecerem para a CASAL, tanto em termos de regularidade cadastral, quanto em 
relação ao acatamento daquele Fornecedor e dos produtos ofertados pelo setor de controle 
tecnológico de qualidade da companhia. O Fabricante necessariamente deverá possuir 
assistência técnica nacional. 
 

Os equipamentos sempre deverão ser fornecidos completos e com um conjunto de ferramentas 

específicas, instrumentos especiais e acessórios próprios do equipamento necessários à 

manutenção e ajuste dos mesmos, exceto indicação específica contrária. 

 

4.1.4. Características Técnicas 
 

São definidas na especificação particular do equipamento. Quando existirem, os flanges deverão 

obedecer à norma ABNT NBR 7675, exceto onde indicado diferentemente. Deverão ser atendidas, 

no que forem aplicáveis, as normas técnicas pertinentes da CASAL e CEAL. 

 

Todos os materiais, componentes e equipamentos deverão ser fabricados prioritariamente 

conforme as normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referidas 

ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for 

cabível. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as 

citadas e sejam reconhecidas internacionalmente. Em caso de divergência, prevalecerão as 

determinações da CASAL. 

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 

ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

4.1.5. Materiais 
 

Os materiais básicos a serem utilizados na fabricação dos equipamentos, peças e acessórios são 

de inteira responsabilidade do Proponente e deverão ser detalhadamente descritos na sua 

proposta. 

 

4.1.6. Condições Locais da Instalação  
 

Os locais a que se destinam os equipamentos apresentam as seguintes condições ambientais:  

• Altitude em relação ao nível do mar: de 700 a 900 m. 

• Temperatura ambiente: 
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Máxima anual     45 °C 

Mínima anual       5 °C 

Média máxima em 24 horas     35 °C 

 

• Umidade relativa do ar: 

Mínima     15 %  

Máxima em 8 meses do ano     90 %  

Máx. nos 4 meses restantes     60 %  

 

Salienta-se que o clima predominante é favorável à formação de fungos e há condições propicias 

à corrosão, o que deve ser considerado pelo Fabricante quanto à proteção e pintura do produto. 

No que for aplicável, os equipamentos elétricos deverão ser providos de resistores de 

aquecimento com termostato, a fim de evitar a condensação de umidade no interior dos mesmos. 

Quando as condições locais da instalação diferirem das descritas acima, deverão ser observadas 

as exigências constantes no projeto. 

 

A energia elétrica é disponibilizada, de uma forma geral, sob as seguintes condições: 60 Hz, 

220/380 Vca. 

 

4.1.7. Acessórios e Sobressalentes 
 

Deverão ser fornecidas ferramentas de acionamento e especiais de manutenção, peças de 

montagens, acessórios próprios e sobressalentes para cada conjunto homogêneo de 

equipamentos, necessários para o período de funcionamento de dois anos. A relação desses 

acessórios deve ser definida pelo Fabricante, de acordo com a sua experiência, e deverá ser 

detalhada em item específico, na Proposta de Fornecimento. 

 

4.1.8. Propostas de Fornecimento 
 

Cada Proposta de Fornecimento deverá abordar os aspectos técnicos dos materiais e/ou 

equipamentos ofertados (Proposta Técnica) e as condições comerciais para o fornecimento 

(Proposta Comercial), conforme as indicações que se seguem. 

 

4.1.9. Proposta Técnica 
 

Deverá conter todos os dados e elementos necessários à sua apreciação, em confronto com esta 

Especificação Geral e a particular de cada equipamento ou material, ou conjunto destes, sendo 
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indispensável a apresentação das informações abaixo relacionadas, com todas as grandezas 

expressas em unidades métricas: 

• Desenhos dimensionais do equipamento, com a lista e indicação das peças componentes 

e dimensões; 

• Diagramas unifilares e funcionais pertinentes; 

• Folhas de dados técnicos; 

• Curvas características, inclusive explicitando o desempenho do equipamento; 

• Catálogos dos componentes; 

• Materiais, padrões e ensaios de rotina e especiais (‘de tipo’) do equipamento ou material, 

e acessórios; 

• Certificados e atestados; 

• Normas de fabricação do equipamento ou material; 

• Dimensões gerais e peso do equipamento ou material; 

• Revestimento utilizado, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive indicando 

a marca; 

• Condições nominais de funcionamento e limites de trabalho; 

• Demais condições estipuladas e informações solicitadas na especificação particular do 

equipamento ou material; 

• Cronograma de fabricação, ensaios, testes e entrega dos materiais ou equipamentos; 

• Lista com especificações e quantidades das peças sobressalentes; 

• Lista com especificações e quantidades de acessórios e ferramentas especiais; e, 

• Garantia, compatível com os termos desta especificação ‘Geral’ e da particular do caso. 

 

A Proponente deverá apresentar lista especificando e informando quantidades e preços de todos 

os acessórios, ferramentas especiais e sobressalentes, equipamentos de testes e diagnósticos 

para manutenção, conforme as indicações do Fabricante, necessários para o período de 

funcionamento de dois anos. 

O Proponente citará claramente na proposta as características que não atendam as 

especificações (citando "Alternativa") ou que não possuam os acessórios previstos (Lista de 
Desvios em relação às especificações) apresentando justificativas. 
 

O Proponente poderá indicar seus códigos de produtos e materiais; porém, deverá explicar 

detalhadamente o seu significado na proposta. 

 

As propostas apresentadas que não forem suficientemente claras, tecnicamente, poderão ser 

recusadas pela CASAL, por insuficiência de dados. 
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As propostas técnicas deverão ser assinadas pelo responsável técnico ou profissional técnico 

habilitado, com identificação do nome e nº do CREA, quando isto for exigível. 

 

A Proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, bem como todos os documentos 

técnicos, correspondências, desenhos, cronogramas e informações relacionadas com a proposta 

e o eventual fornecimento. Eventual erro lingüístico, de qualquer espécie, cometido pela 

Proponente e que possa afetar a interpretação da proposta ou de documentação posterior a esta, 

será de inteira responsabilidade da Proponente, que se sujeitará às penalidades que advierem do 

erro. 

 

Catálogos e demais documentos técnicos de equipamentos ou componentes não nacionalizados 

deverão ser apresentados em língua portuguesa, admitindo-se excepcionalmente o espanhol e o 

inglês, no caso de equipamentos raros, a critério exclusivo da CASAL. A Proposta Técnica não 

poderá conter qualquer menção a preços ou condições comerciais. 

 

4.1.10. Proposta Comercial 
 

Na proposta comercial, os preços deverão ser subdivididos em: 

I    -  Preços do equipamento e dos acessórios; 

II  -  Especificações, quantidades e preços das peças sobressalentes e ferramentas 

especiais; 

III  - Especificações e preços de testes e ensaios especiais (‘de tipo’), quando for o caso; e, 

IV -  Preços da inspeção de montagem e de testes de campo, e quando for o caso, da 

verificação do funcionamento inicial das instalações (start-up). 

 
O preço do equipamento deve incluir projeto, fabricação, testes e ensaios de rotina, 
embalagem, transporte até Mata Grande - AL, seguro, garantia pelo tempo mínimo de dois 
anos de entrega e de um ano de funcionamento, e todos os impostos, com exceção do IPI 
que deve vir à parte, expressamente declarado. Caso os materiais ou equipamentos 
ofertados estejam sujeitos a isenção total ou parcial de qualquer imposto, a Proponente 
deverá declará-la explicitamente. 
 
4.1.11. Autorização para Fabricação e Fornecimento 
 

O recebimento das propostas, os esclarecimentos de dúvidas correlacionadas e a pré-seleção do 

Fornecedor serão de responsabilidade exclusiva da Empreiteira, que deverá verificar, de antemão, 

se os produtos e empresas apontados sejam regularmente aceitáveis pela CASAL, tendo em vista 
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os aspectos cadastrais e tecnológicos pertinentes, especialmente quanto à tradição e qualidade 

dos materiais e equipamentos. 

 

Caberá à CASAL a aprovação do Fornecedor e dos materiais / equipamentos a serem fornecidos, 

necessariamente com a aquiescência dos setores de engenharia e de produção da companhia; 

ou, no caso de rejeição, com a indicação das modificações e/ou complementações que deverão 

ser procedidas no processo de aquisição, re-alimentando o mesmo. 

 

Em seguida, o Fornecedor deverá apresentar os desenhos de fabricação dos equipamentos 

especiais e / ou de montagem de conjuntos de equipamentos e materiais, os quais serão 

verificados pela Empreiteira e pela CASAL, para, então, ser autorizado o inicio o processo de 

produção para fornecimento dos equipamentos e materiais, e/ou conjuntos destes, com a devida 

realização de ensaios, testes e inspeções de fábrica, conforme se detalha a seguir. 

 

4.1.12. Ensaios, Testes, Diligenciamento e Inspeções de Fábrica 
 

a) Geral 
 

A Empreiteira deverá providenciar o diligenciamento do processo de produção dos materiais e 

equipamentos, de forma que os produtos sejam entregues no prazo contratado, de acordo com as 

especificações técnicas e as normas técnicas aplicáveis, e com a qualidade exigível. Para isto, 

logo de início devem ser vistoriadas as instalações de produção e de controle de qualidade do 

Fabricante, e periodicamente devem ser efetuadas visitas, reportadas por escrito à CASAL, para 

verificar o processo de fabricação/montagem, o cumprimento do cronograma de fabricação e a 

implementação do controle de qualidade. 

 

Deverão ser realizados ensaios rotineiros e especiais (‘de tipo’) de fabricação, e testes de 

funcionamento e qualidade, com a elaboração de relatórios e apresentação dos certificados 

correspondentes, os quais deverão ser aprovados pela CASAL antes do embarque dos 

equipamentos ou materiais. A CASAL se reserva o direito de inspecionar todas as instalações do 

Fabricante, a qualquer tempo, e de manter um Inspetor credenciado para acompanhar a 

realização dos ensaios e testes, onde quer que sejam realizados. 

 

O Fabricante, preferencialmente em acordo prévio com o Inspetor credenciado, deverá notificar a 

data de realização dos testes com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias úteis, quanto à data, 

ao local e ao cronograma de realização dos testes e ensaios e deverá oferecer todas as 

facilidades ao trabalho do Inspetor, especialmente em relação a:  
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1) indicar o responsável pela supervisão e orientação dos ensaios em laboratório; 

2) permitir livre acesso às suas dependências e aos laboratórios, em qualquer 

instante, e às dependências e aos laboratórios de seus fornecedores; 

3) providenciar, com a devida antecedência, que seus laboratórios, aparelhos e 

instrumentos estejam em perfeito estado, aferidos, calibrados e em funcionamento 

normal para a realização dos ensaios; e, 

4) fazer com que todo e qualquer ensaio seja realizado dentro do expediente normal 

de trabalho. Ensaios fora do expediente de trabalho somente serão tolerados em 

caráter especial, quando não for possível, por razões de ordem técnica, realizá-los 

durante o expediente normal. 

 

Todos os instrumentos de medição da bancada de testes devem ser calibrados por laboratórios de 

empresas especializadas, atendido sempre o prazo de validade das calibrações, conforme as 

exigências do INMETRO. O Fornecedor deve apresentar para o inspetor da CASAL os certificados 

de calibração dos instrumentos a serem utilizados nos testes, antes da realização dos mesmos na 

fábrica. Caso contrário, os testes não serão considerados válidos para efeito de qualificação dos 

equipamentos e para atendimento desta especificação.  

 

Se, durante os testes e ensaios, o material, equipamento, ou partes não atenderem aos requisitos 

especificados e propostos, o Fabricante deverá providenciar as alterações necessárias para que 

sejam atendidas as exigências, sem qualquer ônus adicional para a CASAL. Os testes e ensaios 

deverão ser refeitos no próprio Fabricante, ou então em bancada de testes a ser designada pela 

CASAL, até que se demonstre que o equipamento apresenta funcionamento satisfatório. 

 

Dentre os itens a serem inspecionados constarão necessariamente: 

• Verificação dimensional; 

• Verificação de parâmetros físicos, hidráulicos, elétricos e mecânicos dos equipamentos; 

• Checagem de normas, procedimentos e fases da fabricação; 

• Acompanhamento dos ensaios e testes; 

• Verificação dos certificados de qualidade dos materiais; 

• Verificação dos certificados de ensaios e testes; 

• Inspeção de acabamento de superfície e pintura; 

• Aferição do funcionamento e do desempenho do equipamento. 

 

Após a realização dos testes e ensaios, e antes do embarque do material ou equipamento, deve 

ser reportado à CASAL um relatório objetivo contendo todos os resultados obtidos nas inspeções, 

ensaios e testes, devidamente datado e assinado pelos representantes do Fabricante e do 

Fornecedor e pelo Inspetor. O relatório deverá conter todos os gráficos e curvas características 
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dos resultados dos ensaios e testes, com todos os dados e informações suficientes à correta 

interpretação dos mesmos.  

 

A análise dos resultados dos ensaios e testes será feita, sempre que possível, por comparação. 

Para isto, serão adotados os seguintes padrões básicos: (a) os valores informados pela 

contratada em sua proposta técnica; (b) os valores e tolerâncias indicados na especificação 

CASAL particular do equipamento e nas normas técnicas aplicáveis. Caso a aplicação do critério 

comparativo provoque discordância ou conflito na análise dos resultados, prevalecerá a decisão 

do Inspetor, a qual será comunicada oficialmente ao Fornecedor. 

 

Caberá à CASAL liberar, por escrito, o embarque e transporte dos equipamentos, mediante a 

aprovação da documentação técnica adiante especificada, incluindo os relatórios finais de testes e 

ensaios. 

 

b) Ensaios e Testes de Materiais 
 

A qualidade e os ensaios e testes dos materiais são de responsabilidade do Fabricante. Não 

obstante, à CASAL assiste o direito de selecionar, testar, ensaiar e analisar, às suas expensas, 

amostras adicionais ou todo o material a ser usado. 

 

c) Testes, Ensaios e Inspeções de Equipamentos 
 

Os equipamentos deverão ser submetidos aos testes e ensaios de rotina, no mínimo de acordo 

com as normas técnicas, e o custo dos mesmos já deve estar incluso no preço do equipamento. 

Adicionalmente, deverão ser indicados pelo fabricante possíveis testes especiais, informando a 

disponibilidade de instalações e pessoal (próprios ou de terceiros) para realização dos mesmos e 

os custos correspondentes; a decisão de fazê-los caberá exclusivamente à CASAL. 

 

A CASAL poderá exigir a realização de qualquer outro ensaio ou teste previsto nas normas 

técnicas se verificar sua necessidade, em qualquer instante, desde o início da fabricação até a 

aceitação definitiva do equipamento ou material. 

 

Equipamentos hidráulicos e materiais hidráulicos deverão ser submetidos a testes hidrostáticos, 

de vazamento e de operação, nas pressões correspondentes, conforme as normas AWWA ou 

ABNT aplicáveis a cada caso. A realização desses testes deverá ser levada a efeito antes da 

pintura dos equipamentos. Somente depois de expedidos os certificados dos testes é que poderão 

ser pintados. 
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As inspeções e os ensaios poderão ser realizados nas dependências do Fornecedor, do 

Fabricante ou de organizações independentes, e os relatórios deverão ser entregues no prazo 

estabelecido nas condições específicas do fornecimento. 

 

4.1.13. Documentos Técnicos 
 

Deverá ser fornecida, até 20 dias após a realização dos ensaios, testes e inspeções de fábrica, a 

seguinte Documentação Técnica de Fornecimento, cuja aprovação pela CASAL condiciona a 

expedição e o embarque dos produtos: 

• Desenhos dimensionais do equipamento, com a lista e indicação das peças componentes 

e dimensões; 

• Folhas de dados técnicos característicos; 

• Certificados e atestados; 

• Desenhos de fabricação e/ou montagem, quando for o caso; 

• Diagramas unifilares e funcionais pertinentes aos equipamentos e às instalações; 

• Catálogos dos componentes; 

• Desenhos definitivos de “como construído”, quando for o caso; 

• Documentos, relatórios e certificados oficiais dos testes e ensaios dos materiais e 

equipamentos; 

• Manuais e vídeos (se houver) de instruções para operação, manutenção, 

armazenamento, transporte, instalação, montagem, desmontagem e energização; 

• Instruções e recomendações de segurança; 

• Certificados de qualidade de fabricação; 

• Termo de garantia; 

• Lista com especificações, quantidades e preços das peças sobressalentes; 

• Lista com especificações, quantidades e preços das ferramentas especiais; 

• Conteúdo programático do treinamento indicado pelo Fabricante para operação e 

manutenção do equipamento, quando for o caso. 

 

Deverão ser fornecidos manuais e eventuais vídeos de instrução para instalação, operação e 

manutenção dos equipamentos, mostrando todos os cuidados, limitações, tolerâncias e 

recomendações, para o bom desempenho e manutenção dos mesmos (colocação em 

funcionamento, ajustes e regulagens de montagem e de funcionamento, testes, medição e 

aferimento de parâmetros e de desempenho, lubrificação, manutenções periódicas, refrigeração, 

vibrações, níveis de ruído, seqüência de desmontagem e montagem, folgas permissíveis, 

tolerâncias e ajustes, testes de funcionamento em campo, etc.). 
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Todos os documentos técnicos de equipamentos ou componentes não nacionalizados deverão ser 

apresentados em língua portuguesa, admitindo-se excepcionalmente o espanhol e o inglês, no 

caso de equipamentos raros, a critério exclusivo da CASAL. Em qualquer caso, todas as 

grandezas deverão vir expressas no Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico). 

 

A Documentação Técnica não poderá conter qualquer menção a preços ou questões comerciais. 

Os desenhos e relatórios técnicos deverão ser apresentados em formatos padronizados pela 

ABNT. Toda a documentação deverá ser apresentada em três vias impressas e em arquivo 

eletrônico (CD).  

 

Os documentos técnicos a serem apresentados pelo Fornecedor serão classificados pela CASAL 

em:  

• Aprovados - libera o Fabricante para finalização da fabricação / expedição e o Fornecedor 

para a entrega do equipamento ou material;  

• Aprovados com restrições - libera o Fabricante para finalização da fabricação ou a 

correção de aspectos especificamente apontados pela CASAL ou pelo Inspetor, 

condicionando a liberação do Fornecedor para entrega do equipamento ou material ao 

atendimento das restrições apontadas, devendo o mesmo submeter novamente os 

documentos, atendendo às modificações solicitadas, para a aprovação final pela CASAL; 

• Reprovados - Não libera o Fabricante para a finalização da fabricação, devendo o 

Fornecedor submeter novamente os documentos à CASAL somente depois de 

comprovadamente terem sido atendidas todas as pendências indicadas quanto à 

fabricação e/ou Documentação Técnica de Fornecimento. 

 

A aprovação dos documentos por parte da CASAL não exime o Fornecedor da responsabilidade 

técnica pelo fornecimento bem como do cumprimento de prazos contratuais. 

 

4.1.14. Transporte 
 

Após a liberação pela CASAL para expedição e embarque, todos os materiais, equipamentos, 

peças e acessórios a serem fornecidos deverão ser adequadamente acondicionados, pelo 

Fabricante, e protegidos contra estragos durante o transporte. A embalagem deverá ser adequada 

para a proteção do conteúdo contra danos físicos e ambientais considerando que o transporte 

possa ser terrestre, aéreo ou marítimo, desde o local de fabricação até o de instalação, sob 

condições adversas de manuseio, transbordo, armazenagem demorada e exposição à umidade.  

 

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível 

de preventivo contra ferrugem. O equipamento deverá estar isento de detritos, seu interior 
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protegido com inibidor de ferrugem e as aberturas deverão ser vedadas, de forma resistente. 

Todas as aberturas roscadas deverão ser fechadas com bujões e as de flange, com tampões 

parafusados. 

 

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado de obra da Empreiteira, ou noutro local que a 

CASAL determinar, na Região Metropolitana de Maceió. Junto com o endereço, na embalagem, 

deverão ser identificados obrigatoriamente o fabricante, o conteúdo, a obra e o fornecimento para 

a CASAL. 

 

4.1.15. Rejeição 
 

Na entrega dos materiais, equipamentos e acessórios, em Mata Grande - AL, os mesmos deverão 

ser inspecionados para recebimento, inclusive pela CASAL. Partes ou conjuntos que 

apresentarem defeitos, quebras ou deformações, fabricação inadequada, excesso de reparos ou 

que não estiverem de acordo com os requisitos desta Especificação Geral e da particular de cada 

equipamento, serão rejeitados mesmo que as irregularidades não tenham sido apontadas na 

inspeção por ocasião da fabricação e dos testes e ensaios então realizados. 

 

4.1.16. Armazenagem, Montagem, Testes e Inspeções de Campo 
 

A Empreiteira deverá guardar, proteger e conservar todos os materiais e equipamentos 

fornecidos, provendo a obra, às suas expensas, de almoxarifados, depósitos e abrigos, 

adequados e protegidos. As instalações de armazenagem deverão ser dispostas de forma que 

proporcionem fácil acesso à CASAL. O transporte dos materiais e equipamentos até o local da 

instalação dos mesmos também é de responsabilidade da Empreiteira. 

 

As montagens dos materiais e equipamentos em campo serão procedidas pela Empreiteira 

mediante acompanhamento / comissionamento pelo Fornecedor e/ou Fabricante e com a 

supervisão da CASAL. Deverão ser atendidas, no que forem aplicáveis, as normas técnicas 

pertinentes da CASAL e CEAL. 

 

Após as instalações terem sido completadas, com o equipamento ou material interligado ao 

sistema, deverá ser procedido ao diligenciamento das instalações e procedido aos testes de 

funcionamento, isoladamente, em data previamente aceita pela CASAL. O diligenciamento e os 

testes são de responsabilidade da Empreiteira e necessariamente devem ser acompanhados pelo 

Fabricante e supervisionados pela CASAL. 
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Os técnicos para supervisão de montagem deverão ser bem qualificados em seus campos de 

atuação e totalmente responsáveis pelas instruções a serem dadas à CASAL. A supervisão de 

montagem e partida se estende a todos os materiais e equipamentos fornecidos e incluirá os 

testes preliminares e a execução dos testes de desempenho para alcançar os pontos de garantia. 

 

Quando concluídas e testadas todas as instalações, os materiais e equipamentos deverão ser 

testados conjuntamente, em operação normal e/ou simulada do sistema. Deverão ser simuladas 

as condições reais de serviço, inclusive com oscilações de parâmetros físicos e interrupções 

bruscas no funcionamento. Esses testes visam verificar o funcionamento e o desempenho dos 

equipamentos sob condições normais e adversas. 

 

Se quaisquer ajustes ou correções forem necessários, quer sejam por defeitos das instalações, 

falhas dos equipamentos, materiais ou acessórios, os mesmos deverão ser processados sem 

qualquer ônus adicional para a CASAL e verificados novamente em operação. A aceitação final 

dos equipamentos e materiais ficará condicionada aos resultados finalmente obtidos, conforme se 

detalha adiante. 

 

a) Supervisão de Montagem e Colocação em Funcionamento  
 

O Fabricante e o Fornecedor deverão supervisionar a montagem do equipamento ou material, ou 

conjunto destes, no campo. Os testes e o funcionamento inicial do equipamento montado, com a 

devida verificação de desempenho, serão realizados pela Empreiteira responsável pelas obras, 

sob a supervisão da CASAL, do Fabricante e do Fornecedor. 

Caberá à Empreiteira o fornecimento dos materiais, ferramentas e equipamentos para esses 

testes, o funcionamento isolado, até a colocação em condições de pré-operação das diversas 

unidades e de todo o sistema. 

 

b) Pré-Operação e Aceitação Final 
 

A progressiva colocação em funcionamento dos conjuntos de materiais e equipamentos, das 

partes e unidades do sistema e a posterior pré-operação do sistema como um todo, com a 

checagem do correspondente desempenho operacional, será procedida pela Empreiteira em 

conjunto com a CASAL. Serão de inteira responsabilidade da Empreiteira os acertos, ajustes ou 

reparos necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos integrados ao sistema, em 

conformidade com o desempenho apontado em projeto, nas especificações técnicas e na 

proposta do Fornecedor. 
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A pré-operação, a ser efetuada em conjunto com a CASAL, terá período de seis meses e a 

Empreiteira deverá fornecer dispositivos, pessoal especializado e de apoio, recursos tecnológicos 

e meios para: 

• Treinar a equipe da CASAL; 

• Simular condições operacionais extremas, verificando o comportamento do sistema e o 

desempenho dos materiais e equipamentos sob tais condições; 

• Realizar ajustes, re-testes, correções, complementações e substituições nas instalações e 

equipamentos, de forma que assegurem o adequado funcionamento e operação das 

instalações, equipamentos, unidades e o sistema como um todo, segundo o entendimento 

da CASAL; 

• Prover a necessária segurança dos instrutores, trabalhadores, habitantes próximos e 

transeuntes, instalações e edificações da CASAL, da CEAL e da vizinhança das obras; 

• Planejar previamente e envidar adequadas ações preventivas, emergenciais e de 

contingência, para o caso de acidentes. 

 

Os materiais de consumo, produtos químicos, água, energia, combustíveis e demais insumos de 

processo, operacionais e de controle necessários à pré-operação do sistema serão fornecidos ou 

custeados pela CASAL, que também fornecerá todo o pessoal técnico necessário à operação, 

limpeza e apoio, bem como gerentes e supervisores. Esse pessoal deverá ser treinado por 

instrutores devidamente qualificados, inclusive os credenciados pelos principais fabricantes ou 

fornecedores de equipamentos e materiais, ficando todas as despesas daí decorrentes por conta 

da Empreiteira. 

 

A Empreiteira deverá fornecer à CASAL os Data Book de todas as unidades do sistema, 

abrangendo os equipamentos, instrumentos, tubulações, peças especiais e instalações. Os Data 

Book devem ser constituídos de, no mínimo: folhas de dados técnicos característicos; documentos 

e relatórios de testes e ensaios; certificados de qualidade de fabricação; manuais de instruções 

para operação, manutenção, armazenamento, transporte, instalação, montagem, desmontagem e 

energização; desenhos dimensionais, com as listas de peças e componentes dos equipamentos; 

desenhos e diagramas unifilares e funcionais pertinentes aos equipamentos e às instalações; 

instruções e recomendações de segurança; e os demais itens da Documentação Técnica 

especificada no item 4.1.12 desta Especificação. 

 

A aceitação final dos materiais, equipamentos e conjunto destes, pela CASAL, se dará após 

constatação de atendimento a todas as condições contratuais e do correto funcionamento dos 

mesmos, tanto isoladamente quanto de forma integrada, na pré-operação do sistema, sob 

condições operacionais normais e extremas, e de acordo com o desempenho esperado em 

projeto, nas especificações técnicas e na proposta do Fornecedor. 
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4.1.17. Garantia 
 

O Fornecedor deverá garantir os materiais, equipamentos e acessórios contra quaisquer defeitos 

de projeto, material, fabricação ou de funcionamento pelo período mínimo de 24 meses a contar 

da data de entrega dos equipamentos e de 12 meses do funcionamento inicial. Essa garantia 

deverá abranger também os componentes fabricados por terceiros. Adicionalmente, devem ser 

asseguradas as garantias definidas pela Lei Federal 8.078, de 11/set/90. 

 

Em caso de eventuais anomalias e de deficiências de projeto, fabricação e materiais, no período 

de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição dos elementos defeituosos sem 

qualquer ônus para a CASAL. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha 

foi causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituir essa peça em todas as 

unidades fornecidas, sem ônus para a CASAL. 

 

O prazo máximo para conserto de equipamento, durante a garantia do mesmo, será de 10 dias 

corridos, a contar da notificação feita pela CASAL ao Fornecedor. 
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4.2. TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 
 

4.2.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de tubulações e 

conexões de Ferro Fundido Dúctil (nodular), a serem instalados no novo Sistema de 

Abastecimento de Água em Mata Grande/AL, da CASAL. 

 

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais: 

− Tubos e conexões, conforme o caso; 

− Anéis de vedação, conforme a necessidade; 

− Lubrificantes para instalação, conforme a necessidade; 

− Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático; 

− Revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Peças e conexões para realização de verificação da estanqueidade conforme a 

necessidade; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− Garantia. 

 

4.2.2. Condições Gerais 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de 

engenharia: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 
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ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 

fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubulações, conexões e registros de Ferro Fundido 

Dúctil. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa 

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do 

Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

4.2.3. Características Técnicas 
 

Os tubos e conexões deverão ter revestimento interno feito de argamassa de cimento, aplicada 

por centrifugação, sendo o cimento empregado de alto teor de alumina. O revestimento externo 

deverá ser de pintura betuminosa anticorrosiva. Na ponta e no interior da bolsa a pintura deverá 

ser de epóxi. 

 

A tolerância, para menos, de massa dos tubos é de 8% para os diâmetros de 50 a 200 mm e de 

5% para os diâmetros de 250 a 1.200 mm. Para as conexões admite-se tolerância de 12% sobre 

sua massa nominal. A tolerância de espessura, para menos, em milímetros, é definida pela 

expressão: t = 1,3 + 0,001.DN. 

 

4.2.4. Acessórios para Juntas  
 

a) Anéis 

Os anéis de borracha para juntas elásticas e mecânicas deverão ser fabricados conforme a NBR 

7676 e deverão ainda atender ao teste de compressão e descompressão durante 10.000 ciclos, 

na pressão de teste hidráulico normal, testemunhado pela CASAL ou certificado pelo IPT. 
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b) Arruelas 

As arruelas para juntas flangeadas deverão atender à norma ISO 2531. 

 

c) Parafusos 

Os parafusos deverão ser fornecidos em aço cadmiado e deverão atender às normas ISO 2531 e 

NBR 8855. 

 

4.2.5. Conexões  
 

a) As conexões de FºFº dúctil, para tubos de FºFº ou tubos de outros materiais, com dimensões 

compatíveis, serão destinadas à condução de água e deverão ser fabricadas conforme a NBR 

7675; 

b) As juntas flangeadas deverão atender à NBR 7675; 

c) As juntas mecânicas deverão atender à NBR 7677. 

 

4.2.6. Juntas e Vedação  
 

a) As juntas elásticas para conexões, peças e tubos deverão atender à NBR 7674, bem como às 

normas NBR referentes ao material adquirido; 

b) As juntas flangeadas deverão atender à NBR 7675; 

c) As juntas mecânicas deverão atender à NBR 7677. 

 

4.2.7. Tocos de Tubos  
 

a) Os tocos de tubos deverão obedecer às normas de fabricação dos tubos respectivos, bem 

como as juntas especificadas; 

b) Os tocos com pontas flangeadas deverão ser fabricados a partir de tubos confeccionados 

conforme a NBR 7560, obedecendo-se à classe de pressão solicitada; 

c) Os flanges deverão ser fundidos juntamente com o corpo dos tubos e obedecer à norma NBR 

7675, a não ser que sejam especificados conforme outra norma no “Pedido de Aquisição” ou 

no Projeto. 

 

4.2.8. Tubos de Ferro Fundido 
 

a) Os tubos de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado, para líquidos sob pressão, com juntas elásticas, 

do tipo ponta e bolsa, classe de pressão de 1 MPa (tipo DX), devem ser cimentados internamente 

conforme a NBR 8682, revestidos externamente com camadas de piche, proporcionando 

revestimento liso, elástico e não pegajoso, e fabricados conforme a NBR 8318. 
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b) Os tubos de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado, para líquidos sob pressão, com juntas elásticas, 

do tipo ponta e bolsa, deverão ser cimentados internamente conforme a NBR 8682, revestidos 

externamente com camadas de piche, proporcionando revestimento liso, elástico e não pegajoso, 

e fabricados conforme a NBR 7675. 

 
4.2.9. Ensaios e Testes de Fábrica 
 
Adicionalmente às exigências da Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, se os 

resultados de inspeção indicarem a recusa de 10% ou mais dos elementos de um lote de tubos e 

conexões, a respectiva partida será rejeitada em sua totalidade, obrigando-se o Fornecedor a 

submeter nova partida para recebimento, sem qualquer ônus para a CASAL. 

Após a inspeção realizada, conforme o parágrafo anterior, para cada partida aceita formam-se 

lotes, os quais serão submetidos a ensaios adicionais. As amostras de tubos serão submetidas 

aos ensaios de tração, dureza Brinell e pressão interna, de acordo com a NBR-6152, NBR-6394 e 

NBR-7561. 

Caso todos esses resultados satisfaçam a tais exigências, o lote será aceito. Caso um ou mais 

desses resultados não satisfaçam às referidas exigências, o lote será rejeitado. 

 

4.2.10. Peças Sobressalentes 
 

Deverão ser fornecidas peças sobressalentes necessárias para um período de manutenção de 

dois anos. A relação de peças sobressalentes deverá ser definida pelo Fabricante de acordo com 

sua experiência e deverá ser detalhada na proposta. 

 

4.2.11. Propostas 
 

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à 

sua apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, 

sendo considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado (todas as grandezas em 

unidades métricas): 

• materiais, padrões e ensaios dos tubos, conexões e peças, inclusive dos acessórios; 

• normas de fabricação do material; 

• dimensões gerais e peso dos tubos e peças; 

• tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive 

indicando a marca; 

• condições nominais e limites de trabalho. 
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4.2.12. Documentos Técnicos e Expedição 
 

Deverão ser aprovados pela CASAL os seguintes documentos técnicos como condição prévia da 

liberação para embarque dos produtos: 

• certificados de materiais e testes; 

• manuais de manuseio, instalação ou montagem e manutenção; 

• certificados de qualidade de fabricação; 

• termo de garantia. 

 

Todos os materiais deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos 

durante o transporte, conforme indicado na Especificação Geral para Materiais e Equipamentos. 

 

4.2.13. Disposições Finais 
 
As custas referentes a inspeções, testes e ensaios dos materiais, incluindo laboratórios, mão-de-

obra, materiais, ferramentas, etc., correrão por conta do Fornecedor. 

 

O Fornecedor e/ou Fabricante deverá (ão) proporcionar todas as facilidades necessárias à 

realização dos ensaios previstos em normas, nesta especificação e na Especificação Geral para 

Materiais e Equipamentos. 
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4.3. TUBOS E CONEXÕES EM PVC E POLIPROPILENO 
 

4.3.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de tubos de PVC 

rígido com juntas rosqueável, soldável e elástica, ponta e bolsa, bem como conexões de PVC e de 

polipropileno para redes de água, a serem instalados no novo Sistema de Abastecimento de Água 

em Mata Grande/AL, da CASAL. 

 

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais: 

− Tubos e conexões, conforme o caso; 

− Anéis de vedação, conforme a necessidade; 

− Lubrificantes para instalação, conforme a necessidade; 

− Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático; 

− Revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Peças e conexões para realização de verificação da estanqueidade conforme a 

necessidade; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− Garantia. 

 

4.3.2. Condições Gerais 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de 

engenharia: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  
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ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 

ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 

fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubulações, conexões e registros de Ferro Fundido 

Dúctil. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa 

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do 

Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

4.3.3. Características Técnicas 
 

MATERIAL DE PVC RÍGIDO 

 

a) Os tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas e 

luvas, fabricados nas classes 12, 15 e 20, destinados às redes de água, deverão ser 

fabricados de acordo com a NBR 5647 (EB-183); 

b) Os tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas e 

luvas, fabricados para pressões máximas de 7,5 kgf/cm2, em diâmetros nominais de até 32 

mm, deverão atender a norma NBR 5648 (EB-892); 

c) Os tubos de PVC rígido com juntas elásticas, dos tipos ponta e bolsa ou pontas lisas e luvas, 

com anéis de borracha, fabricados nas classes 12, 15 e 20, deverão atender a norma NBR 

5647 (EB-183). Os anéis de borracha para tubos de junta elástica, fabricados conforme NBR 

5647, deverão atender a NBR 6588 e 7673; 

d) Os tubos de PVC rígido, com juntas rosqueáveis, para pressões máximas de 7,5 Kgf/cm2, 

deverão atender as normas NBR 5648 e 6414; 
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e) Os tubos de PVC rígido de diâmetro equivalente ao Ferro Fundido (DE FºFº), com junta 

elástica, tipo ponta e bolsa, com anéis de borracha, deverão atender a NBR 7665. Os anéis de 

borracha para estes tubos deverão atender a NBR 7672; 

f) As conexões para tubos de PVC rígido, com juntas soldáveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e 

bolsa, para tubos fabricados de acordo com a NBR 5647 e NBR 5648, deverão atender a NBR 

9821 (PB-912) e as normas de fabricação de tubos. As conexões de PVC de juntas soldáveis, 

fabricadas a partir de tubos deverão obedecer às dimensões da NBR 5647, tabelas 1 e 2. Os 

tubos utilizados como matéria prima para fabricação das conexões deverão pertencer à classe 

20, obrigatoriamente; 

g) As conexões para tubos de PVC rígido, com juntas elásticas dos tipos ponta e bolsa ou bolsa 

e bolsa, fabricados conforme NBR 5647 deverão atender a NBR 9815 (PB-587), e/ou NBR 

10351 (EB-1417). Os anéis de borracha para conexões de junta elástica deverão atender as 

NBR 6588 e 7363; 

h) As conexões de PVC rígido com juntas rosqueáveis, para tubos fabricados conforme a NBR 

5648 deverão atender, na rosca, a NBR 6414; 

i) As conexões de PVC rígido, para tubos de polietileno PE-5, fabricados conforme NBR 8417, 

deverão atender a NBR 9052.  

 

MATERIAIS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO 

 

a) Os tubos de polietileno, tipo PE-05, deverão ser fabricados conforme NBR 8417; 

b) As conexões de polipropileno, para tubos de polietileno tipo PE-05, fabricados de acordo com 

a NBR 8417, deverão atender a norma NBR 9798. 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

Deverá acompanhar os materiais cópia do “Certificado de Liberação“, emitido conforme estas 

especificações. 

 

O transporte, inclusive descarga e empilhamento dos materiais, será de responsabilidade do 

fornecedor. 

 

O local de entrega dos materiais será a critério da CASAL, podendo ocorrer em qualquer 

almoxarifado da CASAL ou no local das obras. 
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4.3.4. Ensaios e Testes de Fábrica 
 

Adicionalmente às exigências da Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, se os 

resultados de inspeção indicarem a recusa de 10% ou mais dos elementos de um lote de tubos e 

conexões, a respectiva partida será rejeitada em sua totalidade, obrigando-se o Fornecedor a 

submeter nova partida para recebimento, sem qualquer ônus para a CASAL. 

 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO MATERIAL 

 

Os tubos de PVC rígido de juntas soldáveis, rosqueáveis e elásticas, deverão atender às 

condições gerais, específicas, de inspeção, amostragem e ensaios descritivos, nas normas NBR 

5647 e/ou 5648, 5680, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687 e 6476. 

 

Os tubos de polietileno deverão atender às condições gerais, específicas, de inspeção, 

amostragem e ensaios descritivos, nas normas NBR 8417, 8414, 8415, e 8416. 

 

As conexões para tubos de PVC rígido, com junta elástica dos tipos ponta e bolsa ou bolsa e 

bolsa deverão atender a todas as condições descritas nas normas NBR 9815 e 10351. 

 

As conexões para tubos de PVC rígido com juntas soldáveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, 

deverão atender a todas as condições descritas nas NBR 9815 e 10351. 

 

O controle de qualidade dos materiais poderá ser feito durante o processo de fabricação , ou após 

o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em local indicado pela CASAL, ficando para 

isto o fornecedor incumbido de solicitar à CASAL a realização das visitas de inspeção. 

 

Os lotes de tubos, peças e conexões adquiridos pela CASAL deverão estar separados de forma 

tal a facilitar os serviços de coleta de amostras para inspeções. 

 

Os materiais somente poderão ser embarcados após a emissão do “Certificado de Liberação“ pela 

CASAL. 

Os lotes de tubos, peças ou conexões aceitos pela CASAL deverão conter em sua totalidade os 

dizeres “INSPECIONADO CASAL”. 

 

Caso todos esses resultados satisfaçam a tais exigências, o lote será aceito. Caso um ou mais 

desses resultados não satisfaçam às referidas exigências, o lote será rejeitado. 
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4.3.5. Peças Sobressalentes 
 

Deverão ser fornecidas peças sobressalentes necessárias para um período de manutenção de 

dois anos. A relação de peças sobressalentes deverá ser definida pelo Fabricante de acordo com 

sua experiência e deverá ser detalhada na proposta. 

 

4.3.6. Propostas 
 

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à sua 

apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, sendo 

considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado (todas as grandezas em unidades 

métricas): 

• materiais, padrões e ensaios dos tubos, conexões e peças, inclusive dos acessórios; 

• normas de fabricação do material; 

• dimensões gerais e peso dos tubos e peças; 

• tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive 

indicando a marca; 

• condições nominais e limites de trabalho. 

 
4.3.7. Documentos Técnicos e Expedição 
 
Deverão ser aprovados pela CASAL os seguintes documentos técnicos como condição prévia da 

liberação para embarque dos produtos: 

• certificados de materiais e testes; 

• manuais de manuseio, instalação ou montagem e manutenção; 

• certificados de qualidade de fabricação; 

• termo de garantia. 

 

Todos os materiais deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos 

durante o transporte, conforme indicado na Especificação Geral para Materiais e Equipamentos. 

 
4.3.8. Disposições Finais 
 

As custas referentes a inspeções, testes e ensaios dos materiais, incluindo laboratórios, mão-de-

obra, materiais, ferramentas, etc., correrão por conta do Fornecedor. 
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O Fornecedor e/ou Fabricante deverá(ão) proporcionar todas as facilidades necessárias à 

realização dos ensaios previstos em normas, nesta especificação e na Especificação Geral para 

Materiais e Equipamentos. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O fabricante deverá apresentar no ato de confirmação do fornecimento o “Termo de Garantia” de 

que os materiais de sua fabricação atendem às normas atinentes, especialmente as NBR 5684, 

7228, e/ou 8219. 

 

A CASAL se reserva o direito de inspecionar as instalações do fabricante, inclusive as bancadas 

de testes, e manter inspetor qualificado para a realização das inspeções e ensaios competentes 

ou contratar empresa privada especializada para tanto. 

 

As custas decorrentes da inspeção de recebimento dos materiais, como laboratório, mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas, materiais, etc., correrão por conta do fornecedor. 

 

O fornecedor e/ou fabricante deverá (ão) proporcionar todas as facilidades para a realização da 

inspeção dos materiais. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar 

da notificação feita pela CASAL ao Fornecedor. 

 

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional. 
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4.4. TUBULAÇÕES E PEÇAS EM AÇO 
 

4.4.1. Escopo do Fornecimento 
 
A presente Especificação regula o fornecimento de Tubulações e Peças em Aço, soldadas, a 

serem instaladas nos locais indicados no projeto. 

 

As quantidades, características técnicas e condições de serviço das Tubulações e Peças 

fabricadas em aço são definidas nas Listas de Materiais e nos Desenhos do Projeto. 

 

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais: 

− Tubos e peças, conforme o caso; 

− Anéis de vedação para flanges, conforme a necessidade; 

− Montagem e soldagem de campo, conforme a necessidade; 

− Testes e ensaios em linha de produção e em campo, inclusive de funcionamento e 

hidrostático; 

− Revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Peças e conexões para realização de verificação da estanqueidade, conforme a 

necessidade; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− Garantia. 

 

4.4.2. Condições Gerais 
 

Os materiais a serem fornecidos e suas quantidades são listados no “Processo de Aquisição”, de 

acordo com o projeto de engenharia. 

 

Complementam a presente Especificação, a Especificação Geral para Materiais Hidráulicos e 

Equipamentos, e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos do projeto de engenharia que 

forem pertinentes: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 
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A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser rigorosamente observada. Nela 

estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que necessariamente devem ser atendidos 

para fabricação, fornecimento, montagem/instalação, colocação em funcionamento e aceitação 

pela CASAL de materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubos e peças de aço. A 

fabricação, incluindo o controle de qualidade dos tubos e peças, deve obedecer às normas 

aplicáveis da ABNT ou AWWA, referidas ou não neste texto. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa 

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do 

Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

A CASAL apresentará, na época da aquisição dos equipamentos, uma versão atualizada do 

Projeto correspondente, e cada Proponente deverá adequá-lo e complementá-lo segundo sua 

própria experiência (incluindo desenhos, especificações, folhetos e textos explicativos, catálogos, 

lista detalhada de todos os componentes citando os respectivos modelos, marcas, dimensões, 

capacidades e características técnicas, etc) e submeter essa adequação à aprovação prévia pela 

CASAL, antes da formulação das respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos 

‘Procedimentos’ estabelecidos no item 4.4.3 da Especificação Geral. 

 

Nessa ocasião, o Proponente deverá analisar o Projeto e atestar por escrito, se for o caso, que 

seus materiais e equipamentos poderão ser instalados daquela forma, não havendo problemas 

operacionais ou de manutenção que diminuam sua performance; caso exista algum inconveniente 

à instalação e operação adequada, o Fornecedor deverá apontar, claramente e por escrito, sua 

natureza bem como sua proposta de adaptação. 

 

Caso queira apresentar alternativa ao Projeto, o Proponente deverá cotar o aqui especificado e 

apresentar a solução ‘alternativa’ e seu custo. A Alternativa poderá ser aceita ou não, a critério da 

CASAL. 

 

Quando for o caso, deverão ser fornecidas as informações necessárias para a complementação 

do projeto a ser feita por terceiros. 
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4.4.3. Características Técnicas 
 

Para efeito de especificação, consideram-se peças especiais curvas, tês, saídas flangeadas, 

reduções, derivações e flanges. 

 

Os diâmetros nominais (DN) dos tubos e peças especiais corresponderão em polegada aos 

diâmetros externos do tubo, sem revestimento, conforme mostra quadro abaixo. 

 

Diâmetros dos tubos de aço. 

DIÂMETRO  DIÂMETRO 

NOMINAL EXTERNO  NOMINAL EXTERNO 

pol. mm mm  pol. mm mm 

1 25,40 33,40  16 406,40 406,40 

1 ¼ 31,75 42,16  18 457,20 547,20 

1 ½ 38,10 48,26  20 508,00 508,00 

2 50,48 60,33  24 609,60 609,60 

2 ½ 63,50 73,03  28 711,20 711,20 

3 76,20 88,90  30 762,00 762,00 

½ 88,90 101,60  32 812,80 812,80 

4 101,60 114,30  36 914,40 914,40 

5 127,00 141,30  40 1016,00 1016,00 

6 152,40 168,28  42 1066,80 1066,80 

8 203,20 219,08  48 1219,00 1219,00 

10 254,00 273,05  68 1727,00 1745,00 

12 304,80 323,85  80 2032,00 2032,00 

14 355,60 355,60  

 

Antes de iniciar a fabricação, o Fornecedor deverá submeter à aprovação da CASAL as 

qualificações dos processos de soldagem e de soldadores, de acordo com a Seção IX das 

"Qualificações de Solda" do código ASME para Vasos de Pressão, com exceção dos métodos que 

adotem processos de arco submerso, gás ou eletrodos tubulares, cujas qualificações serão feitas 

de acordo com o AWS-SR-1. Estas qualificações serão efetuadas às expensas do fornecedor. 

 

4.4.4. Tubos 
 

a) Metodologia de Fabricação 
 
Os tubos, com costura circular e longitudinal ou com costuras helicoidais, deverão ser produzidos 

e inspecionados de acordo com a norma AWWA C-200 e NBR 9797. As chapas de aço deverão 
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obedecer às especificações ASTM-A283 Grau D e sua espessura deverá ser de acordo com o 

indicado nos desenhos do projeto. 

 

As conexões e peças especiais serão fabricadas de tal forma que suas dimensões satisfaçam às 

exigências da norma AWWA C-208. 

 

O fornecimento dos tubos deverá ser feito em peças de comprimento útil de 12 m, com tolerância 

de ± 0,3 m, com as extremidades dos tubos flangeadas ou biseladas (conforme norma ANSI B 

16.25) conforme indicado no projeto. 

 

− Materiais 

 

As chapas de aço deverão corresponder à Norma ASTM e de acordo com o especificado em 

desenhos e relação de materiais para os demais tubos e peças. O carbono máximo admissível 

será de 0,25%. 

 

As propriedades químicas e mecânicas do material deverão ser comprovadas mediante 

certificados de análise expedido pela usina siderúrgica e aceito pela inspeção da CASAL.  

 

Caso não se possa assegurar a correspondência entre o certificado de qualidade e o lote de 

chapas, deverá ser efetuada análise das mesmas por amostragem. O tamanho da amostragem 

deverá ser estabelecido pela inspeção da CASAL. No caso de rejeição de qualquer corpo de 

prova, todo o lote deverá ter suas chapas ensaiadas. 

 

A largura mínima de chapa para fabricação de tubos com costura helicoidal será 600 mm. 

 

−  Formação dos Cilindros 

 

As bordas das chapas a serem juntadas por solda automática ou manual, devem ser cortadas 

mecanicamente na forma exigida para o processo de solda. 

 

Se as bordas forem cortadas com maçarico, todas as irregularidades e escamas, provenientes do 

corte, devem ser removidas por meio de esmerilhamento ou raspagem. 

 

Será permitido chanframento com maçarico, desde que o mesmo inclua a remoção do metal 

queimado, escamas e irregularidades por meio de esmeril. 
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As dimensões e formas das bordas de chapas a serem unidas pela solda e a folga entre as 

chapas devem ser tais que permitam fusão e penetração completas. 

 

Antes da formação das bordas longitudinais, todas as chapas devem ser curvadas por processo 

contínuo ou prensadas de um modo conveniente ao raio próprio do tubo. A pressão exercida 

durante a prensagem deve ser suficiente para garantir uma curva uniforme nas bordas das 

chapas. Não será permitido, em hipótese alguma, efetuar o pré-curvamento (convite) por meio de 

marteladas. 

 

Escamas e corpos estranhos que se acumulam durante o processo de calandragem devem ser 

continuadamente removidos por um jato de ar comprimido, e a superfície das matrizes e rolos 

deve ser mantida livre de cavacos, aparas de metal ou outro material que se tenha acumulado 

durante a operação. Materiais estranhos incrustados nas chapas durante a operação de 

calandragem provocarão a rejeição do produto final. 

 

− Preparação da Soldagem 

 

Antes do início da soldagem, toda oxidação deverá ser removida das chapas por meio mecânico 

adequado, até a distância mínima de 50mm das bordas da chapa preparada para solda. 

 

As carepas de laminação soltas deverão ser removidas antes do processo de soldagem. Graxa e 

óleo serão removidos com gasolina, lixívia ou outros meios adequados. O uso de querosene ou 

solventes mais pesados à base de petróleo, não será permitido. 

 

Chapas a serem soldadas deverão manter-se acuradamente ajustadas e presas em sua posição 

durante a operação de soldagem. Pontos de solda poderão ser aplicados para manter as bordas 

em sua posição alinhada, desde que possam ser totalmente incorporados à soldagem definitiva 

sem prejuízo de sua resistência. 

 

Quando se usarem junções por solda de topo, deve-se tomar um cuidado especial no alinhamento 

das bordas a serem juntadas, para que haja uma penetração e fusão total no fundo das junções. 

Qualquer desvio no alinhamento das bordas adjacentes não deve exceder 1/16". 

 

Durante a preparação, caso sejam constatadas chapas com dupla laminação, estas deverão ser 

rejeitadas e todo o lote deverá ser examinado. 
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− Execução de Soldagem 

 

Toda a costura longitudinal, espiral e circular, das seções retas de tubos e de seções especiais, 

deverá ser feita com máquina de solda automática a arco submerso. 

 

A solda manual sob gás inerte de seções e guarnições especiais será permitida quando o uso de 

solda automática for impraticável. Em seções de tubos retos a única solda manual permitida será 

aquela de posicionamento após o enrolamento das chapas assim como da montagem de anéis 

para a formação do tubo. Poderá ainda ser utilizada em reparos de defeitos de estrutura da chapa 

e da solda automática, visíveis ou mostrados pelos raios X ou gamagrafia. 

 

Em todas as soldas manuais, a espessura máxima do cordão para cada passe deve ser de 3 mm. 

Cada passe, com exceção do último, seja em solda de topo ou de ângulo, deve ser inteiramente 

aprumado e martelado para aliviar tensões. Sujeiras, escórias e fluxo devem ser removidos antes 

de se aplicar o passe seguinte. 

 

Todas as soldas feitas automaticamente devem satisfazer as exigências de teste desta 

especificação, o que não significa que um operador de solda automática, seja qualificado como 

operador para solda manual. 

 

Os seguintes tipos de solda de topo, para costuras retas ou em espiral, serão igualmente 

admitidos: por fusão, por resistência ou por inclusão. 

 

Cada camada de metal de solda depositada pelo processo de fusão deverá ser cuidadosamente 

limpa antes que outro passe de solda seja depositado na sua superfície. Soldas sobrepostas 

acabadas devem ficar centrais à costura e a junção acabada deve ficar livre de depressões, 

mordeduras, derramamentos, irregularidades e valetas. A superfície interna deve estar livre de 

derramamentos e outras irregularidades resultantes da solda, a não ser a sobre espessura 

necessária. 

 

Todas as soldas devem ter uma fusão completa com o metal de base e serem livres de trincas, 

óxidos, inclusão de escórias e bolsas de gás. 

 

Se, por qualquer razão, a soldagem for interrompida, deve-se tomar cuidado especial ao retomá-la 

a fim de conseguir uma penetração completa entre o metal da solda, a chapa e o metal de solda 

previamente depositado. Se o fluxo usado for o mesmo, este deve ser redistribuído antes do 

serviço ser reiniciado. 
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Soldas deficientes em dimensões, mas não na qualidade, serão completadas por uma solda 

adicional depois de uma limpeza cuidadosa das soldas e chapa adjacente. 

 

Quando uma solda for considerada deficiente em qualidade pela FISCALIZAÇÃO ou contrária às 

prescrições desta Especificação, ela deverá ser removida, por meio de uma ferramenta ou 

maçarico, e refeita. 

 

Ao remover parcial ou totalmente uma solda por meio de corrente elétrica ou esmeril, estes não 

devem atingir o metal básico além da profundidade de penetração da solda. Ao remover parcial ou 

totalmente a solda, deve-se cuidar para não queimar ou danificar o metal básico. Depois dessa 

operação o metal básico porventura queimado deve ser removido por completo até ficar limpo e 

perfeito e preparado para nova solda. 

 

As arestas vivas resultantes da interseção da derivação com o tubo principal na formação de uma 

peça especial deverão ser eliminadas por meio de esmeril. 

 

Para cada anel componente de um tubo, de 12 metros, serão permitidas duas costuras 

longitudinais no máximo, distanciadas entre si de 300 mm no mínimo. 

 

Na montagem de dois anéis consecutivos, a defasagem dos cordões de solda longitudinais deve 

ser, no mínimo, de 150 mm e o espaçamento mínimo entre soldas circunferências será de 1,50 

metros. 

 

− Defeitos 

 

O tubo acabado deverá estar livre de defeitos graves. São considerados defeitos graves: trincas, 

vazamento nas soldas e sulcos ou grotas cuja profundidade seria maior do que 12,5 % da 

espessura nominal da parede do tubo. 

 

− Reparo dos Defeitos 

 

Qualquer defeito deverá ser reparado, porém o reparo dos defeitos graves só será permitido 

quando os mesmos apresentarem profundidade que não exceda a 1/3 da espessura nominal do 

tubo, bem como o comprimento de 25 % do diâmetro nominal do tubo. 

 

Os reparos deverão obedecer aos seguintes critérios: 
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• O defeito deverá ser completamente limpo e reparado; 

• A solda do reparo deverá ser efetuada por soldagem automática ou manual, desde que os 

soldadores sejam qualificados correspondentemente; 

• Cada tubo reparado deverá ser testado hidrostaticamente assim como radiografado (ou 

gamagrafado) em toda extensão do cordão de solda do reparo; 

• Dois reparos no mesmo local serão permitidos desde que sejam tomados todos os 

cuidados anteriormente descritos. Um terceiro reparo no mesmo local será aceitável desde 

que o fabricante efetue o tratamento térmico do tubo para alívio das tensões. 

 

− Tolerância  

 

O comprimento dos tubos deverá ser ordinariamente de 12 metros. Outros comprimentos poderão 

ser aceitos, a critério da FISCALIZAÇÃO. Para tubos de 12 metros de comprimento nominal, no 

mínimo 80% deverá ser fornecido com tolerância de + 50 mm, até 20% do fornecimento poderá 

ser aceito com comprimentos menores que o nominal desde que não sejam inferiores a 11,0 

metros. 

 

Qualquer diâmetro das seções extremas do tubo deverá ser ortogonal ao eixo de simetria do tubo, 

dentro de uma tolerância de +- 3 mm, medidos na geratriz do tubo. 

 

A diferença entre o maior e o menor diâmetros externos medidos em uma mesma seção reta da 

extremidade "após a aplicação dos revestimentos interno a externo", deve ser no máximo igual a 

1% do diâmetro nominal. Para tubos de diâmetro nominal de 30" e maiores, a ovalização será 

verificada após os tubos serem cruzetados. 

 

O perímetro externo dos tubos, curvas ou peças especiais, até uma distância não menor do que 

100 mm das extremidades, pode variar de + 3 mm e - 1,5 mm com relação ao perímetro calculado 

a partir do diâmetro nominal especificado. 

 

A altura das saliências externas da soldagem acima do contorno da superfície da chapa, não deve 

ser superior a 3 mm. Saliências maiores devem ser removidas por esmeril ou talhadeira. Todas as 

soldas longitudinais, espirais ou circulares, na parte interna do tubo, serão esmerilhadas ou 

raspadas, para que a altura da saliência da solda não fique mais do que 1,5mm acima do contorno 

da superfície da chapa. Não será permitido raspar, esmerilhar ou frezar a saliência da solda 

abaixo da superfície da chapa. 

 

Os chanfros de todas as extremidades para solda de topo deverão obedecer às seguintes 

dimensões e tolerâncias: 
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- Ângulo: 37,5° + 2,5º;  

- Nariz: 1,5 + 0,8 m. (Ver Figura abaixo) 

 

Para qualquer curva, a tolerância no ângulo de fabricação será de + 1°. 
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b) Revestimento e Proteção 
 

Previamente ao início do processo de revestimento, os tubos e peças deverão ter sido submetidos 

rigorosamente a todos os procedimentos de limpeza e preparação das superfícies, de modo a 

remover todo e qualquer material estranho por ventura existente. 

 

− Revestimento Interno 

 

O revestimento interno será em tinta epóxi poliamida, de alta espessura, bicomponente, grau 

alimentício, conforme norma AWWA C-210, com espessura mínima da película seca de 450 

micras. 

 

− Revestimento Externo 

 

O revestimento externo será independente do diâmetro da tubulação, dependendo apenas de seu 

posicionamento, que poderá ser: enterrada, abrigada ou aérea. 

 
 Tubulações enterradas:  

 

Será com Coal-Tar Enamel conforme norma AWWA-C-203 (ABNT NBR 12.780) ou em tinta epóxi 

de alta espessura, bi-componente, aplicado em uma única demão de acordo com a norma AWWA 

C-210, com espessura seca de 1000 µm mínimo e resistência a impacto de 15 joules. 

 

 Tubulações abrigadas/aéreas: 

 

Será com tinta alumínio fenólico conforme norma SABESP 0100.400.E-46, Revisão 5, ou em tinta 

epóxi de alta espessura, bi-componente, aplicado em uma única demão de acordo com a norma 

AWWA C-210, composto de duas camadas: 

− Primeira camada: tinta epóxi com espessura na película seca de 406 µm mínimo; 

− Segunda camada: tinta Poliuretano Acrílico alifático (protetor UV) 30 µm mínimo. 

 

− Revestimento para as juntas de campo 

 

O processo de revestimento das juntas soldadas no campo consistirá de limpeza prévia das 

superfícies soldadas e da aplicação dos materiais de revestimento especificados, interna e 

externamente. 
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Deverão ser fornecidos os materiais para o revestimento de campo conforme a quantidade exigida 

para as juntas. 

 

 Juntas Flangeadas 

 

A furação dos flanges, inclusive juntas e acessórios, será de acordo com a norma ISO 2531-PN10 

ou 16, conforme indicado no projeto. 

 

Os parafusos para os flanges deverão ser embalados em recipientes adequados (caixotes) e 

acondicionados de modo que as roscas fiquem protegidas durante o transporte e armazenamento. 

Cada caixote deverá conter, além da marca normalmente exigida, as dimensões e quantidades 

dos mesmos. 

 

Os testes a que deverão ser submetidos os flanges soldados aos tubos, serão os especificados 

pela CASAL. Deverá ser procedida a verificação do esquadro da flange (empenamento e 

repuchamento). A solda será testada por meio de ultra-som e verificada visualmente. 

 

c) Marcação dos Tubos 
 

Tanto os tubos quanto as peças especiais serão identificados com marcação, no interior dos 

mesmos: do nome do fabricante e número de fabricação; diâmetro nominal; espessura e 

especificação de chapa e número do pedido de compra ou contrato. 

 

Para as peças especiais, deverão ser marcados também o trecho e número da estaca ou estação 

a que pertence e geratriz superior dessas peças, sendo que para curvas e bifurcações, também o 

ângulo verdadeiro.  

 

A marcação se fará em um retângulo pintado de amarelo, conforme os exemplos seguintes: 

 

- Tubo com número de fabricação 758, diâmetro 42", espessura de 7,06 mm e chapa ASTM-A-283 

Gr D: 

(Fabricante)                     (Pedido) 

758 

42” – 7,06 

ASTM-A-283 D 

 

- Curva com número da fabricação 1053, diâmetro 30", espessura 4,42 mm, chapa ASTM-A-283 

Gr D, Adutora de Água Bruta (AAB) estaca 10 + 17,22 e ângulo verdadeiro 30°15'. 
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(Fabricante)                          (Pedido) 

1053 

30” – 4,42 

ASTM-A-283-D 

AAB/10 + 17,22/30º15” 

 

- Tê com número de fabricação 327, diâmetros 48" x 36",espessura 9,52 mm, chapa ASTM-A-283 

Gr.D, Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT). 

 

(Fabricante)                           (Pedido) 

327 

48” x 36” – 9,52 

ASTM-A-283-D 

EAT 

 

d) Instalação e Montagem de Tubos de Aço 
 

A instalação e montagem de tubos de aço deverão ser executadas de acordo com a 

“Especificação Técnica de Serviços – item Assentamento de Tubos e Peças”. 

 

e) Peças Especiais 
 

a) Fabricação e materiais conforme especificado para as tubulações e nos desenhos do projeto. 

b) Conexões para Tubos de Aço. 

 

f) Características Normativas e Construtivas 
 

As peças especiais de aço deverão atender a todos os requisitos da norma AWWA C-208, 

podendo ser fabricadas por soldagem de partes de tubos ou de chapas planas. 

 

Os tubos de aço a serem utilizados na fabricação das peças especiais devem atender às 

características normativas especificadas anteriormente (no item Metodologia de Fabricação). 

As conexões terão as extremidades dos tipos: biseladas para soldagem ou flangeadas segundo 

norma ISO-2531-PN 10 ou 16. 
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g) Peças Embutidas em Concreto 
 

As peças a serem embutidas no concreto terão as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. 

O revestimento interno será o especificado para as tubulações e o externo será em primer epóxi. 

 

h) Juntas Flangeadas e/ou Soldadas 
 

As juntas (flangeadas e/ou soldadas) deverão atender às mesmas especificações constantes no 

item Tubulações. 

 
i) Instalação 
 
Vide “Especificações Técnicas de Serviços – item Assentamento de Tubos e Peças”.  
 

4.4.5. Flanges de Aço Carbono 
 

Os flanges de aço carbono seguem os seguintes desenhos padrões: Flange furação IS0 2531, 

Classe PN-10 ou PN-16. 

 

A classe de pressão a ser utilizada está definida no projeto. Os flanges deverão ser revestidos 

com shop-primer na espessura total de 50 micra. 

 

4.4.6. Acessórios para Junta de Flanges 
 

a) Junta de vedação para flange, material borracha armada, tipo face plena, furação de acordo 

com o item acima. 

b) O conjunto de parafuso, porca e arruelas (2 arruelas por parafuso), seguem a seguinte 

especificação:  

− Parafuso: Cabeça hexagonal semi-acabada (ANSI-B.18.2.1), rosca ANSI-B.1.1, série 

UNC, classe 2A, material ASTM-A-307 Grau B (mínimo). 

− Porca: Hexagonal, pesada, semi-acabada (ANSI-B.18.2.2), rosca ANSI-B.1.1, série UNC, 

classe 2B, material ASTM-A-563 Grau A. 

− Arruelas: Lisas. 

 

Os parafusos, porcas e arruelas devem ser galvanizados por imersão conforme ASTM-A-153 

Classe C. As dimensões dos parafusos encontram-se definidas conforme os respectivos 

desenhos padrões. 
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4.4.7.  Ensaios e Testes de Fábrica 
 
Testes e Inspeções 
 

Durante a fabricação, os tubos deverão ser submetidos a ensaios, a critério da CASAL, que 

deverão ser de: 

a) Ensaios não destrutivos 

− Raio-X ou gamagrafia 

− Fluoroscopia contínua 

− Ultrassom 

− Exame com partículas magnéticas 

− Exame com líquido penetrante 

− Teste hidrostático – os tubos serão testados hidrostaticamente à pressão adequada, 

conforme definido no projeto. 

b) Ensaios destrutivos 

− Tração e dobramento de corpos de prova soldados segundo normas da ABNT. 

c) Testes químicos 

− Para análise quantitativa de materiais metálicos e ensaio de materiais de 

revestimento. 

d) Inspeção 

− Os tubos deverão ser inspecionados quanto ao estado dos revestimentos, à 

regularização da seção, à ovalização e ao acabamento das extremidades flangeadas 

ou chanfradas. 

 
Testes Hidrostáticos 
 

− Peças Especiais 

 

Todos os tubos que darão origem às peças especiais deverão ser testados, hidrostaticamente. 

 

A pressão de teste deverá ser 150% da maior pressão correspondente à espessura do tubo. Esta 

pressão deverá ser pelo tempo necessário e suficiente para serem examinadas todas as soldas 

com referência a vazamento, porém nunca inferior a 5 minutos. 

Se o Fornecedor não tiver condições para efetuar o teste hidrostático nos tubos que darão origem 

às peças especiais, poderá substituir este teste por radiografias ou gamagrafias em toda a 

extensão das soldas. As despesas desta substituição correrão por conta do Fornecedor. 
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− Tubulação 

 

Antes do revestimento interno e externo, cada tubo de aço deverá ser testado hidrostaticamente à 

pressão especificada no item anterior. 

 

Estando o tubo sob pressão, após a eliminação de todas as bolhas de ar, todas as soldas deverão 

ser inspecionadas e todas as partes com vazamento deverão ser marcadas. Os tubos que 

acusarem vazamento no teste deverão ser reparados nos pontos assinalados e serão submetidos 

obrigatoriamente a novo teste hidrostático, bem como serão novamente testados por radiografia 

ou gamagrafia. O custo será de responsabilidade do fabricante. 

 

− Testemunhos de Solda 

 

As soldas deverão ser testadas durante sua confecção, realizando-se ensaios e comparando-se 

com os valores obtidos nesta especificação. 

 

Para as soldas longitudinais, as amostras de testes deverão ser retiradas perpendicularmente à 

solda e na extremidade do tubo, ou de chapas que obedeçam aos requisitos da especificação da 

chapa utilizada na fabricação do tubo. As chapas de teste deverão ser soldadas empregando-se o 

mesmo procedimento, pelo mesmo soldador e com o mesmo equipamento, em seqüência, com a 

soldagem das juntas longitudinais no tubo. 

 

As chapas de teste deverão possuir as soldas aproximadamente no centro da amostra, devendo 

ser testadas à temperatura ambiente. 

 

Para as soldas circunferências, as amostras de testes deverão ser retiradas perpendicularmente a 

solda de junção de dois anéis componentes do tubo. Os vazios resultantes da retirada das 

amostras não deverão ser reparados; a faixa que contém esses vazios deverá ser cortada do tubo 

e os anéis resultantes, de comprimento menor, deverão ser novamente soldados. 

O tubo, de onde se retiraram as amostras para testes de solda circunferencial, será aceito pela 

Inspeção com um comprimento total menor que o especificado. 

 

Duas amostras com seção reduzida, confeccionadas conforme a Figura I, abaixo, deverão 

apresentar uma carga de ruptura não inferior a 100% da mínima carga de ruptura especificada 

para o material utilizado. 
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Duas amostras para teste de curvatura deverão ser preparados conforme a Figura II, abaixo, 

devendo resistir a uma curvatura de 120º em guias confeccionadas de acordo com a Figura III, 

adiante. 

 

A amostra curvada deverá ser considerada aprovada se: 

• Nenhuma trinca ou defeito aparecer no material soldado ou entre a solda e o metal base, 

após a curvatura, excedendo 3 mm, medidos em qualquer direção; 

• A amostra trincar ou fraturar e a superfície fraturada apresentar penetração completa ao 

longo de toda a espessura da solda, havendo ausência de inclusões e porosidade até o 

grau que não existem bolhas de gás ou inclusões de escórias, excedendo a 1,55 mm na 

maior dimensão. 

MÍNIMO 6 mm ANTES DO

INÍCIO DA CURVATURA

COM A CHAPA, PREFERIVELMENTE POR FRESAGEM

FACES DE SOLDA DEVEM SER EMPARELHADAS

T

W = 38,15 0,3 mm

PARA T    25,4 mm

R = 1,6 MÁXIMO

FIGURA I - AMOSTRA PARA TESTE DE TENSÃO E RUPTURA

40

RAIO 50 mm

EXTREMIDADE

DA SOLDA

150 MÍNIMO

T

NOTAS:
1 - REFORÇO DE SOLDA OU RELEVOS NÃO RECISAM SER EMPARELHADOS COM O METAL BASE.
2 - T = ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO

4 - DIMENSÕES EM mm
3 - FONTE DE REFERÊNCIA AWWA C 200

250

3
3

6
W

6

FIGURA II - AMOSTRA PARA TESTE DE CURVATURA

<

 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE_____________________________________________________51 

 

6

5T + 50

2T

18
T

50

3

2T

10
19

f

COMO REQUERIDO

2 13 3T

2T
A

B
f

R
B -R

A

22
 M

ÍN
7T

+2
 M

ÁX

20T

24T

FIGURA III - PADRÃO DE GUIA PARA O TESTE DE CURVATURA

DIMENSÕES DO PADRÃO DE GUIA PARA O TESTE DE CURVATURA
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R

R

A

B

MÍNIMO LIMITE DE RESISTÊNCIA ESPECIFICADO - PSI

ATÉ 42.000

2T

3T+1,6

4T

6T+3,2 8T+3,2

6T

4T+1,6
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9T+3,2

7T

4,5T+1,6

3,5T

11T+3,2

9T

5,5T+1,6

4,5T

42.000 45.000 50.000-55.000

1 - O SÍMBOLO "f" INDICA UM CORTE COM ACABAMENTO SUAVE

3 - FONTE DE REFERÊNCIA AWWA C 200
2 - T É A ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO

NOTAS:

ROSCA PARA INSTALAR FITAS

 
 

A soma de maior dimensão de todos estes defeitos em qualquer 6,5 cm2 da área do metal de 

solda não deverá exceder a 9,5 mm (se necessário a amostra deve ser quebrada à parte para 

permitir verificação da fratura). 

 

Se qualquer amostra apresentar torneamento defeituoso ou desenvolver imperfeições não 

relacionadas com a soldagem, ela deverá ser substituída por uma nova amostra e novo teste 

deverá ser elaborado. 
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Para os testes de soldagem, deverão ser colhidas 2 (duas) amostras para a elaboração do teste 

de ruptura e 2 (duas) amostras para o teste de curvatura, em cada 300 mm de solda ou frações 

para cada dimensão, grau e espessura de parede. Pelo menos um lote de amostras para teste 

deverá ser retirado do serviço realizado por cada máquina de soldagem e cada operador, durante 

cada período de produção contínua, mas não menos que uma para cada alteração na produção. 

Entende-se por produção contínua a fabricação, interrompida ou não, da quantidade total de tubos 

de um mesmo pedido de compra, que sejam do mesmo diâmetro, mesma espessura, mesmo 

material da chapa, utilizando o mesmo soldador e a mesma máquina. 

 

Para cada 3 (três) lotes de amostras de solda longitudinal, um lote de amostras de solda 

circunferencial deverá ser retirado para os testes de ruptura e dobramento. A necessidade ou não 

da retirada deste lote de amostras ficará a critério da FISCALIZAÇÃO que se baseará na 

incidência dos defeitos nas soldas circunferenciais, não se constituído, portanto numa 

obrigatoriedade. 

 

Se qualquer amostra testada não for aprovada, deverão ser retestadas novamente 2 (duas) 

amostras adicionais do mesmo lote de tubos. Cada novo teste deverá atender aos requisitos 

mínimos especificados. Se qualquer amostra retestada não for aprovada, o lote inteiro deverá ser 

rejeitado. 

 

Todas as juntas soldadas de tubos e peças especiais que não forem ou não puderem ser testadas 

rádio ou gamagraficamente, deverão ser submetidas a exames por meio de ultra som ou liquido 

penetrante. 

 

As soldas de topo dos tubos e peças especiais estarão sujeitas a exames radiográficos (raios X ou 

gamagrafia), como discriminado a seguir. 

 

Para tubos de 12 metros de comprimento nominal, serão radiografadas as extremidades e 

cruzamentos de solda. 

Quando não houver cruzamentos de solda, serão radiografadas as extremidades e mais quatro 

pontos adicionais escolhidos pela CASAL. As radiografias deverão ser executadas segundo a 

técnica indicada no Código ASME – Seção VIII. 

 

Não serão aceitas radiografias executadas com filme medicinal, ou que contenham marcas 

d’água, emendas, escorrimentos ou quaisquer defeitos que dificultem o julgamento da qualidade 

da junta soldada. 
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O critério de aceitação das juntas soldadas radiografadas será o indicado pela Norma AWWA-D-

100. Quando uma radiografia de extremidade do tubo for rejeitada, será tirada uma radiografia 

adicional adjacente à primeira, com sobreposição de um terço da radiografia original, quando o 

defeito estiver nesse terço. 

 

Quando uma radiografia de posição intermediária for rejeitada, serão tiradas duas radiografias 

adicionais à primeira, com sobreposição de um terço da radiografia original, nos casos em que o 

defeito estiver nos terços extremos. 

 

Se o defeito estiver no terço central da radiografia original, as duas novas radiografias deverão ser 

tiradas sem sobreposição. Caso uma das novas radiografias também for rejeitada, será tirada 

outra adjacente a esta e assim sucessivamente, até que se determine a extensão do defeito. 

 

Todos os pontos radiografados e rejeitados deverão ser reparados e novamente radiografados 

(ver ‘Reparo dos Defeitos’). 

 

As soldas de topo cujas peças não puderem ser testadas hidrostaticamente, deverão ser 

radiografadas em toda a sua extensão (100%). O critério de aceitação das radiografias das juntas 

soldadas será o da norma AWWA D-100. 

 

Os resultados dos testes radiográficos, bem como o dos testes ultrassônicos serão, 

individualmente, critérios independentes para aceitação ou rejeição das juntas soldadas, ou seja; 

nada impede que uma junta que tenha sido aprovada pelo teste ultrassônico seja rejeitada pelo 

teste radiográfico, ou vice-versa. 

 
Teste Pneumático 
 

Todos os espaços vazios compreendidos entre as chapas de reforço e o tubo principal das peças 

especiais, bem como entre a camisa e o tubo principal, deverão ser submetidas a teste 

pneumático para a verificação da estanqueidade das soldas, com pressão mínima de 80 psi (5,7 

kg/cm²). 

 

Para toda a matéria prima incorporada no produto final, o Fornecedor deverá fornecer à CASAL 

certificados de análises comprobatórios de que a qualidade da matéria prima é aquela exigida 

pelas normas e especificações citadas. 

 

O Fornecedor deverá possuir uma maneira segura de comprovar a correspondência biunívoca 

entre cada lote de matéria prima e o respectivo certificado de qualidade. Não serão aceitos 
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certificados cuja correspondência com o respectivo lote de matéria prima não seja devidamente 

comprovada. 

 

Serão aceitos certificados emitidos pelas usinas produtoras, ou entidades oficiais, ou laboratório 

do Fornecedor desde que a retirada dos corpos de prova seja efetuada e identificada na presença 

da CASAL. 

 

Deverá fazer parte do fornecimento o transporte do equipamento até o local da obra. Todos os 

materiais deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o 

transporte. Junto com o endereço, na embalagem, deverá ser marcado o número completo da 

requisição. 

 

O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar 

protegidas: as rosqueadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira. As embalagens 

deverão possuir identificação do seu conteúdo. As superfícies usinadas expostas deverão ser 

protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra ferrugem. 

 
4.4.8. Peças Sobressalentes 
 
Deverão ser fornecidas peças sobressalentes necessárias para um período de manutenção de 

dois anos. A relação de peças sobressalentes deverá ser definida pelo Fabricante de acordo com 

sua experiência e deverá ser detalhada na proposta. 

 

4.4.9. Propostas 
 

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à 

sua apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, 

sendo considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado (todas as grandezas em 

unidades métricas): 

• materiais, padrões e ensaios dos tubos e/ou peças, inclusive dos acessórios; 

• normas de fabricação do material; 

• dimensões gerais e peso dos tubos e/ou peças; 

• tipo de pintura utilizada, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive 

indicando a marca; 

• condições nominais e limites de trabalho. 

 
 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE_____________________________________________________55 

4.4.10. Documentos Técnicos e Expedição 
 
Deverão ser aprovados pela CASAL os seguintes documentos técnicos como condição prévia da 

liberação para embarque dos produtos: 

• certificados de materiais e testes; 

• manuais de manuseio, instalação ou montagem e manutenção; 

• certificados de qualidade de fabricação; 

• termo de garantia. 

 

Todos os materiais deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos 

durante o transporte, conforme indicado na Especificação Geral para Materiais e Equipamentos. 

 
4.4.11. Disposições Finais 
 
As custas referentes a inspeções, testes e ensaios dos materiais, incluindo laboratórios, mão-de-

obra, materiais, ferramentas, etc., correrão por conta do Fornecedor. 

 

O Fornecedor e/ou Fabricante deverá(ão) proporcionar todas as facilidades necessárias à 

realização dos ensaios previstos em normas, nesta especificação e na Especificação Geral para 

Materiais e Equipamentos. 
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4.5. VÁLVULA FLAP 
 
4.5.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de válvulas “Flap”, 

de acionamento manual, a serem instalados nos locais e condições indicados em sistemas de 

água da CASAL. 

 

O fornecimento incluirá, os seguintes itens principais, não se limitando aos mesmos: 

− Válvulas “flap”, conforme quantidades definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos 

do Projeto; 

− anéis de vedação, conforme a necessidade; 

− lubrificantes para instalação, conforme a necessidade; 

− testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático; 

− revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− assistência técnica; 

− acondicionamento dos produtos; 

− garantia. 

 

4.5.2. Geral 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de 

engenharia: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 

ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 
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A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 

fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo válvulas. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa 

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do 

Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

A CASAL apresentará, na época da aquisição dos equipamentos, uma versão atualizada do 

Projeto correspondente, e cada Proponente deverá adequá-lo e complementá-lo segundo sua 

própria experiência (incluindo desenhos, especificações, folhetos e textos explicativos, catálogos, 

lista detalhada de todos os componentes citando os respectivos modelos, marcas, dimensões, 

capacidades e características técnicas, etc) e submeter essa adequação à aprovação prévia pela 

CASAL, antes da formulação das respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos 

‘Procedimentos’ estabelecidos no item 4.1.3 da Especificação Geral. 

 

Nessa ocasião, o Proponente deverá analisar o Projeto e atestar por escrito, se for o caso, que 

seus materiais e equipamentos poderão ser instalados daquela forma, não havendo problemas 

operacionais ou de manutenção que diminuam sua performance; caso exista algum inconveniente 

à instalação e operação adequada, o Fornecedor deverá apontar, claramente e por escrito, sua 

natureza bem como sua proposta de adaptação. 

 

Caso queira apresentar alternativa ao Projeto, o Proponente deverá cotar o aqui especificado e 

apresentar a solução ‘alternativa’ e seu custo. A Alternativa poderá ser aceita ou não, a critério da 

CASAL. 

 

Quando for o caso, deverão ser fornecidas as informações necessárias para a complementação 

do projeto a ser feita por terceiros. 
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4.5.3. Características Técnicas 
 

A válvula deverá garantir o escoamento numa só direção e impedir o retorno no sentido inverso. 

 

As válvulas “flap” devem ser executadas em construção mecânico-soldada, com chapas de aço 

carbono. A usinagem das faces metálicas de vedação deve assegurar a perfeita estanqueidade da 

válvula. As articulações devem ser com eixos de aço inoxidável e buchas de bronze. 

 

As válvulas devem ser fornecidas com virola a se embutida no concreto ou com flange para 

montagem em tubos metálicos ou fixados no concreto através de chumbadores de expansão. 

 
Os materiais relacionados no quadro seguinte servem de referência do padrão de qualidade que 

será exigido pela CASAL.  

 

a) Materiais 
 

COMPONENTE MATERIAL 
Telar Ferro Dúctil 

Tampa Ferro Dúctil 
Alavanca Ferro Dúctil 
Sapata Ferro Dúctil 

Sede de Vedação Bronze ou Inox 
Prisioneiro Inox 

Junta Borracha natural 
 

Foram tomados como referência, no projeto de engenharia, válvulas de fabricação Alstom e 

Valloy. 
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4.6. VENTOSAS 
 

4.6.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de Ventosas, a 

serem instaladas nos locais e condições indicados em sistema de abastecimento de água da 

CASAL. 

 

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais: 

− Ventosas, conforme quantidades definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos do 

Projeto; 

− Elementos de vedação, conforme a necessidade; 

− Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante; 

− Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade; 

− Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático e de funcionamento; 

− Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− Garantia. 

 

4.6.2. Geral 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de 

engenharia: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 
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ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 

fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo registros. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa 

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do 

Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

4.6.3. Características Técnicas 
 

Os tipos das ventosas são definidos nas Listas de Materiais e Equipamentos do projeto. 

 

As ventosas simples podem ser dos tipos: 

− VSCR: ventosa simples com rosca, padrão BSP, PN 10; ou 

− VSCF: ventosa simples com flange móvel NBR 7675 (ISO 2531), PN 10, PN 16 ou PN 25.  

 

As ventosas de tríplice função serão do tipo VTF, com flange, PN 10, PN 16 ou PN 25, conforme o 

caso, com gabaritos de furação conforme norma NBR 7675. 

 

As ventosas tríplices deverão admitir e expulsar o ar deslocado pela água durante o esvaziamento 

e enchimento da tubulação, respectivamente, e também eliminar continuamente o ar acumulado 

durante a operação. 

 

As ventosas tríplices deverão ser providas dos seguintes dispositivos: 

 Protetor contra impacto, possibilitando uma distribuição uniforme do fluxo de ar em volta da 

bóia, evitando que este suba e se feche em decorrência de araste proveniente da 

passagem de ar pela mesma; 

 Disco de fechamento para descarga lenta e gradual do ar acumulado dentro da tubulação. 
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As bóias deverão ter formato cilíndrico e movimento vertical para que a vedação ocorra sempre no 

mesmo ponto. Os elementos de vedação das bóias deverão ser de borracha EPDM, com dureza 

menor que 80 shore e a vedação não deverá ocorrer com o próprio corpo das bóias. 

 

Nos corpos das ventosas deverão ser gravadas as classes de pressão das mesmas. 

 

MATERIAIS 

 

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

 

− Ventosa Simples  

 

COMPONENTE MATERIAL 
Corpo e Tampa Ferro Fundido NBR 6916 classe 42012 

Niple de Descarga Latão 
Flutuador Maior Alumínio 
Flutuador Menor Borracha EPDM 

Vedação Borracha 
 

 

− Ventosa Tríplice 

 
COMPONENTE MATERIAL 
Corpo e Tampa Ferro Fundido ASTM A-48 CL.35 B 
Junta Orifício Borracha EPDM 

Assento Orifício Bronze ASTM B-62 B271 C83600 
Junta Tórica Buna-N 

Porca e Parafuso Aço 
Bóia  2” – 4” Policarbonato 

6” – 8” Aço Inox SAE 316 
Anel de vedação Borracha EPDM 
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4.7. REGISTROS DE GAVETA 
 

4.7.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de Válvulas 

Hidráulicas do Tipo Gaveta, acionadas manualmente, a serem instalados em sistema de 

abastecimento de água de Mata Grande - AL. 

 

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais: 

− Registros de gaveta, conforme quantidades definidas nas Listas de Materiais e 

Equipamentos do Projeto; 

− Elementos de vedação, conforme a necessidade; 

− Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante; 

− Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade; 

− Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático e de funcionamento; 

− Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− Garantia. 

 

4.7.2. Geral 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de 

engenharia: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 
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ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 

fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo registros. 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante 

dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos 

técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

4.7.3. Características Técnicas 
 

Os registros de gaveta serão de corpo chato ou oval em função da pressão de trabalho, de acordo 

com a norma brasileira NBR 12430, acionamento direto com volante ou chave T e haste com 

rosca trapezoidal, ou ainda por redutor através de volante, conforme definido nas Listas de 

Materiais. O esforço requerido no aro do volante para acionar o registro não deverá ultrapassar  

18 kgf. 

 

As pressões nominais de serviço, o tipo de juntas e as demais características particulares de cada 

registro são informadas nas Listas de Materiais do projeto. 

 

a) Materiais 
 

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

 

COMPONENTE MATERIAL 
CORPO, TAMPA E CUNHA FO FO NBR 6916 CLASSE 42012 

HASTE AÇO INOX AISI-410 
ANÉIS DE VEDAÇÃO BRONZE ASTM-B-62 

PARAFUSOS E PORCAS AÇO ASTM-A-307 GR. B 
HASTE DE PROLONGAMENTO FERRO TRELIÇADO 
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4.8. REGISTROS DE GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA 
 
4.8.1. Escopo Do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de registros de 

gaveta com cunha de borracha, de acionamento manual, a serem instalados nos locais e 

condições indicados em sistemas de água da CASAL. 

 

O fornecimento incluirá, os seguintes itens principais, não se limitando aos mesmos: 

− Registros de gaveta com cunha de borracha, conforme quantidades definidas nas Listas 

de Materiais e Equipamentos do Projeto; 

− Elementos de vedação, conforme a necessidade; 

− Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante; 

− Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade; 

− Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático e de funcionamento; 

− Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− Garantia. 

 

4.8.2. Geral 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de 

engenharia: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 
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ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 

fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo registros. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa 

Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do 

Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

4.8.3. Características Técnicas 
 

Os registros de gaveta com cunha de borracha devem ser fabricados conforme requisitos 

exigíveis pela Norma NBR 14.968, com dimensões segundo a norma ISO 5.752. 

 

Os flanges, quando for o caso, devem obedecer às normas NBR 12.430, NBR 14.968 e NBR 

7.675 (idênticos à norma internacional IS0 2.531), nas classes PN 10, PN 16 ou PN 25. 

 

As características do corpo e o tipo de acionamento dos registros de gaveta com cunha de 

borracha serão definidos nas Listas de Materiais do projeto. O esforço requerido no aro do volante 

para acionar o registro não deverá ultrapassar 18 kgf. 

 

Os materiais relacionados no quadro seguinte servem de referência do padrão de qualidade que 

será exigido pela CASAL.  
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a) Materiais 
 

COMPONENTE MATERIAL 
Corpo e tampa FoFo NBR 6916 classe 42012 

Cunha FoFo NBR 6916 classe 42012 revestida com EPDM 
Haste Aço inox AISI-410 

Anéis de vedação Bronze ASTM-B-62 
Parafusos e porcas Aço ASTM-A-307 gr. B 

Haste de prolongamento Ferro treliçado 
 

Foram tomados como referência, no projeto de engenharia, registros da linha Euro, de fabricação 

Saint-Gobain. 
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4.9. HIDRANTE DE COLUNA 
 

4.9.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação se refere ao fornecimento de HIDRANTE de COLUNA, a serem instalados nos 

locais indicados nos desenhos do Projeto. 

 

As quantidades são definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos do Projeto. 

 

4.9.2. Geral 
 

Complementam a presente Especificação, os seguintes documentos: 

 

• Especificação geral para “FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

HIDRÁULICOS”; 

• LISTAS DE MATERIAIS do projeto; 

• DESENHOS do projeto. 

 

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos. 

 

4.9.3. Características Técnicas. 
 

O tipo de hidrante de coluna é definido nas Listas de Materiais do projeto. 

 

O hidrante de coluna é fabricado de acordo com a norma brasileira NBR 5667 - 1/2006, destinam- 

se ao suprimento de água para combate a incêndio, através de engates rápidos para mangueiras.  

Devem ser instalados em locais de fácil acesso e operação. 

 

Flange  

Norma NBR 7675 (ISO 2531), classe de pressão PN 10.  

Pressão Máxima de Serviço : 1,0 MPa. 

 

Revestimento  

 

Pintura de fundo interno e externo em epóxi bi-componente com espessura total de película seca, 

de no mínimo 100 µm e pintura de acabamento externo em esmalte sintético à base de resina 

alquídica mono-componente, acabamento semi-brilho de espessura de película seca, de no 

mínimo 40 µm, cor vermelha 5R 4/14 – Muusell Book of Colors.  
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4.9.3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

 

COMPONENTE MATERIAL 
CORPO FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012 
TAMPA FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012 

BUJÕES LATÃO FUNDIDO NBR 6314 
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4.10. MEDIDOR DE VAZÃO WOLTMAN 
 

4.10.1. Escopo do Fornecimento 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de MEDIDOR DE 

VAZÃO do tipo WOLTMAN, a ser instalado no local e condições indicados nos desenhos do 

projeto. 

 

O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais: 

− anéis de vedação, conforme a necessidade; 

− testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático; 

− revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Montagens de fábrica e de campo; 

− Certificados, manuais e catálogos; 

− Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

− acondicionamento dos produtos; 

− garantia. 

 

4.10.2. Condições Gerais 
 

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto: 

• Memoriais; 

• Listas de materiais; 

• Desenhos do projeto. 

 

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 

ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser rigorosamente observada. 

Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que necessariamente devem ser 
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atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação 

pela CASAL de materiais e equipamentos, de uma forma geral. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante 

dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos 

técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

4.10.3. Características Técnicas 
 

O impulso de acionamento do medidor deverá ser hidráulico, pela movimentação da turbina 

através de jato da própria corrente fluida incidente sobre aquele elemento móvel. A rotação da 

turbina será transmitida, magnética ou mecanicamente, ao mecanismo registrador. O 

equipamento deverá ser capaz de medir o fluxo reverso. 

 

A turbina deverá apresentar bom equilíbrio e ficar sujeitas as ações hidromecânicas distribuídas 

de maneira uniforme, de modo a reduzir o desgastes das peças moveis pelo atrito. 

 

A vedação do compartimento do registrados deve garantir perfeita segurança contra vazamentos. 

Esse compartimentos devem ser selados à vácuo. 

 

O aparelho deve suportar pressão de serviço de até 10 kgf/cm² e, de teste, até 24 kgf/cm². 

 

O tipo de mecanismo de transmissão, a vazão nominal e o diâmetro da conexão do aparelho são 

definidos na Lista de Equipamentos. A vazão Nominal é estabelecida pela ABNT 14005. 

 

O equipamento deverá registrar volumes na faixa de 0 a 1.000.000 m³. O erro máximo admitido na 

medição é de mais ou menos 2%, observando no gráfico da curva de desvio x vazão. 

 

O aparelho deverá ser apropriado para medir água potável clorada com temperatura variando de 

10° a 40°C.   
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O mostrador deverá permitir leitura direta, através de dispositivos ciclométricos dotados de leitura 

em metros cúbicos. A cúpula do mostrador deverá ser plástico transparente de alta resistência a 

impactos e á ação de raios ultravioletas. Deverá ser resguardada por tampa protetora. 

 

a) Materiais 
 

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

 
COMPONENTE MATERIAL 

Corpo Liga de Cobre 
Conexões Latão 

Componentes internos Resina termoplásticas 
Eixos Aço inox 

 

Foi tomado como referência, no projeto de engenharia, o Medidor de Vazão de fabricação 

ACTARIS. 

 

4.10.4. Condições de Serviço e Requisitos Técnicos 
 
MEDIDORES DE VAZÃO NOS CENTROS DE RESERVAÇAO 
 

• INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Os medidores de vazão estão localizados nos Centros de Reservação, na alimentação do 

Caminhão Pipa e nas entradas dos módulos da rede de distribuição. Os dados dos medidores 

estão apresentados nos Quadro 01, Quadro 02 e Quadro 04. 

 

Quadro 01 – Dados dos Medidores de Vazão localizados nos Centro de Reservação/ Pipa. 

Centro de  
Reservação 

Local de 
 Instalação 

Vazão de Alimentação 
(L/s) 

Diâmetro do 
Medidor de Vazão  

(mm) 

CR-01 
Linha de Recalque AAT-01 18,40 150 

Saída para a rede RA 1.600 m³ 14,95 150 

CR-02 Saída para a rede RA 500 m³  8,66 100 

- Alimentação Caminhão Pipa 19,11 100 
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Quadro 02 – Diâmetro dos Medidores de Vazão localizados nas entradas dos módulos da rede. 

Reservatório Módulos Vazão de Alimentação 
(L/s) 

Diâmetro do 
Medidor de 

Vazão 
(mm) 

RA 1600 m³ Mod 03 4,59 80 
 

 EQUIPAMENTO 

 

Identificação: WOLTMANN (Modelo: Woltex) 

Quantidade: 05 

 

• CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

As características dos medidores de vazão escolhidos no Quadro 01 e Quadro 02 estão descritas 

a seguir: 

 

Quadro 03 – Características dos Medidores de Vazão. 

Diâmetro Nominal 
(mm) 

Pressão Máxima 
(mca) 

Vazão 
(m³/h) 

Nominal Máxima Mínima 
80 

163,15 

40 80 1,2 

100 60 120 1,8 

150 150 300 4,5 
 
Particularidades: a ser instalado na posição horizontal, em linha; 
 
• CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigado em caixa de concreto; 

DN de projeto: 150/100/80. 
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Quadro 04– Diâmetro dos Medidores de Vazão localizados nas entradas dos módulos da rede. 

Reservatório Módulos Vazão de Alimentação 
(L/s) 

Diâmetro do 
Medidor de 

Vazão 
(mm) 

RA 1.600 m³ 

Mod 01 3,64 50 
Mod 02 0,67 50 
Mod 04 1,82 50 
Mod 05 3,53 50 
Mod 06 0,71 50 

RA 500 m³ 

Mod 01 0,53 50 
Mod 02 0,45 50 
Mod 03 0,15 50 
Mod 04 0,36 50 
Mod 05 1,13 50 
Mod 06 0,46 50 
Mod 07 1,08 50 
Mod 08 0,98 50 
Mod 09 3,54 50 

RE 150 m³ Mod 01 3,30 50 
RE 30 m³ Mod 01 0,52 50 
 

 EQUIPAMENTO 

 
Identificação: WOLTMANN (Modelo: Woltmag M) 

Quantidade: 16 

 

• CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 
As características do medidor de vazão (DN 50) escolhido no Quadro 04 estão descritas a seguir: 

 

Dados do Medidor: 

Diâmetro Nominal:  50 mm 

Pressão Máxima: 163,15 mca 

Vazão Nominal: 15 m³/h  

Vazão Máxima:                     30 m³/h  

Vazão Mínima:                     0,45 m³/h 

 
Particularidades: a ser instalado na posição horizontal, em linha; 

 
• CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 
Instalação: abrigado em caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm. 
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4.11. RESERVATÓRIOS EM CONCRETO ARMADO EXECUTADO COM ANÉIS PRÉ-
MOLDADOS  
 
4.11.1. Objetivo  
 

A presente especificação técnica tem como objetivo definir as condições mínimas para a 

aquisição, fabricação, montagem e instalação de reservatórios em concreto armado executado 

com anéis pré-moldados. 

 

4.11.2. Condições Específicas Do Fornecimento 
 

a) ESCOPO DO FORNECIMENTO 
 

O escopo deste fornecimento compreende todos os serviços, materiais e equipamentos definidos 

nos padrões constantes desta especificação, inclusive as obras civis das bases, fundações, 

drenos e caixas de manobra de entrada e saída do reservatório. 

 

O proponente será o único responsável perante a CASAL por todo o escopo incluído neste 

fornecimento, inclusive sobre serviços e fornecimentos a ser eventualmente terceirizados. Estes 

terceirizados deverão ser claramente indicados na proposta, para apreciação da CASAL. 

 

O proponente será integralmente responsável pela estabilidade estrutural do(s) reservatório(s) e 

estruturas acessórias previstas, citando expressamente esta garantia em sua proposta. As 

espessuras mínima dos anéis é de 8 cm, com tolerância de +/- 5 mm, respeitando as prescrições 

da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura, conforme 

apresentadas nos desenhos padrão da CASAL. 

 

b) NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 
 

Na sequência estão indicados as normas técnicas que serão aceitas como aplicáveis nas diversas 

fases que compõem este fornecimento. 

 

O proponente deverá discriminar nominalmente, as normas que seu processo obedece, 

particularizando a sua aplicação nas diversas fases pertinentes. 

 

Normas diversas das citadas deverão ser claramente justificados para análise de similaridade de 

procedimento e qualidade do produto resultante. 

 NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - procedimento  
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Os serviços e obras civis envolvidos neste fornecimento deverão obedecer às normas pertinentes 

da ABNT, e ao Caderno de Encargos da CASAL. 

 

O projeto e execução de fundações do reservatório,deverá obedecer integralmente aos preceitos 

da norma NBR -6122.  

 

Em caso de duplicidade de normas para o mesmo procedimento ou item, deverá ser aplicável 

àquele que apresentar maiores restrições e rigidez em termos de garantia, qualidade e segurança, 

salvo indicação expressa e formal da CASAL/FISCALIZAÇÃO. 

 

Tubos, peças, conexões e acessórios deverão atender às normas pertinentes especificadas no 

projeto hidráulico. 

 

c) EXECUÇÃO 
 

− Recomendações Gerais 
 

 Estrutura – Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando para 

execução o sistema de anéis pré-moldados para a torre, complementando com lajes em 

concreto pré-moldado. 

 O sistema emprega anéis pré-moldados com dimensões adequadas ao volume do 

reservatório e à altura da torre. 

 A espessura mínima dos anéis é de 8 cm, com tolerância de +/- 5mm, respeitadas as 

prescrições da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da 

estrutura. 

 Os anéis são sobrepostos a partir da base sobre o bloco de fundação de forma a garantir a 

verticalidade da torre. 

 As lajes intermediárias pré-moldadas devem ser maciças montadas concomitantemente 

com a evolução da montagem em cada nível previsto no projeto. 

 Fundação e bases serem executadas de acordo com o projeto específico. 

 Obedecer rigorosamente o projeto de estrutura do reservatório, o de seus elementos 

constituintes e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento 

 Para os anéis e lajes pré-moldados, o concreto utilizado deve ser de classe C30 ou 

superior atendido ao disposto na NBR 9062. 

 Para a armadura deve obedecer as Normas ABNT pertinentes. 

 O fabricante ou construtor deve apresentar amostras representativas da qualidade 

especificada, a ser aprovada pela fiscalização e servir de parâmetro de comparação do 

produto acabado. 
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 Os encargos de produção e de controle de qualidade no desempenho de suas funções 

deverão atender as normas pertinentes e dispor, pelo menos, das especificações e 

procedimentos seguintes: 

a) Anéis e lajes: controle das dimensões, transporte e montagem; 

b) Armadura: diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, 

armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados; 

c) Concreto: dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, 

lançamento, adensamento e cura; 

d) Manuseio e armazenagem dos elementos: utilização de cabos, balancins ou outros 

meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, método de empilhamento, 

cuidados e segurança contra acidentes. 

 A construtora deverá fornecer um dossiê técnico da execução do reservatório onde devem 

constar no mínimo: 

- As especificações e procedimentos a), b),c),d), relacionados no item anterior; 

- Data de inicio e término da execução do reservatório; 

- Lista de sub-contratados; 

- Histórico da execução do reservatório compreendendo os anéis e as lajes pré-moldados, 

seu transporte e montagem e as partes moldadas no local; 

- Descrição das eventuais patologias ocorridas e os procedimentos para as correções; 

- Relatórios dos ensaios de corpo de prova do concreto utilizado, aos 7 dias, 14 dias e 28 

dias de idade; 

- Os documentos técnicos relacionados nesta ficha, a saber: 

a) Desenhos; 

b) Memorial de cálculo. 

 As aberturas para portas, janelas e outras poderão ser feitas na obra da seguinte forma: 

- Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessária, utilizando serra diamantada, 

furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. É vedado o uso de marteletes, rompedores a 

ar comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral; 

- Recompor os 3 cm em todo o perímetro com argamassa polimétrica, de forma a 

satisfazer as dimensões das peças a serem fixadas; 

- Após cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros; 

 Furos para tubulações nas áreas molhadas devem ser feitos com serra-copo e as 

tubulações fixadas através de flanges rosqueadas e vedadas com juntas elastoméricas ou 

plásticas. Os furos de saída ou entrada de tubulações devem ser feitos com serra-copo 

nas áreas secas das paredes. 

 Executar a impermeabilização (interna) e detalhes de projeto. 

 Executar a impermeabilização (externa). 
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 Fixações de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de fixação em 

concreto tipo expansão, não de impacto, de modo a não vazar as paredes do reservatório. 

 

− Materiais 
 

 O concreto deve obedecer, quanto aos seus constituintes a norma NBR 12.654 – “Controle 

tecnológico de materiais componentes do concreto” e quanto à sua produção e controle, a 

norma NBR 12.655 – “Concreto – preparo, Controle e Recebimento”. 

 O aço deve obedecer os requisitos das normas NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482 e NBR 

7483. 

 O concreto e o aço devem obedecer as prescrições da NBR 6118 quanto à sua resistência 

mecânica e demais propriedades físicas e a NBR 14931 quanto à execução. 

 Os anéis e as lajes pré-moldados devem obedecer a NBR 9062 no que for pertinente. 

 

− Acabamento 
 

 Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas eventualmente existentes. 

 Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as partes da estrutura externa do reservatório 

com diferenças sensíveis de coloração. 

 

d) ACESSÓRIOS 
 

 Os principais acessórios de um reservatório são: 

 

 Boca de inspeção no teto e no costado (quando houver) diâmetro mínimo de 600 mm. 

 Escadas de acesso internas e externas. 

 Plataformas de acesso ao reservatório inferior ao lado da escada. 

 Guarda-corpo da escada externa. 

 Guarda-corpo de proteção de teto. 

 Acessórios hidráulicos (braçadeiras e fixadores da tubulação), conexões hidráulicas, 

isoladores de cabeamento do pára-raios fixados no costado. 

 Impermeabilização.  

 

4.11.3. Recebimento 
 

 O controle de qualidade e inspeção deve obedecer as determinações da NBR 6118, NBR 

9062 e NBR 14931. 

 A fiscalização deve receber os serviços nas suas varias etapas executivas, ou seja: 
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 Projeto; 

 Execução; 

 Acabamento. 

 A verificação dos serviços de cada etapa deve ser feita a partir dos respectivos itens desta 

especificação e em especial: 

 Aferir as especificações e procedimentos escritos em mãos dos encarregados de 

execução conforme listado de a) a d) nas Recomendações Gerais desta 

especificação; 

 Aferir se os desenhos do projeto apresentam as informações necessárias para 

montagem do reservatório; 

 Aferir a ficha de histórico da estrutura do reservatório; 

 Aferir a ligação do primeiro anel com a fundação e dos demais anéis entre si, 

conforme projeto estrutural executivo; 

 Aferir a posição correta dos insertos e sua ancoragem no concreto; 

 Aferir as especificações de todos os materiais constituintes do concreto; 

 Aferir as especificações do aço e a comprovação da procedência; 

 Aferir as especificações de todos os demais constituintes listados em projeto, tais 

como, insertos; 

 Acompanhar e verificar os resultados dos ensaios dos corpos de prova. 

 Nas inspeções, durante todo o processo de execução da obra, verificar: 

 Tolerâncias dimensionais das etapas da construção; 

 Fissuras ou trincas, que existirem deverão ter sua origem determinada e o 

tratamento  e recuperação definido pela fiscalização; 

 Alinhamentos, horizontais e prumo das estruturas; 

 Deformações dos elementos da estrutura; 

 Verificação de falhas ou defeitos de lançamento e adensamento; 

 Verificação da aparência quanto à limpeza e aos cantos quebrados, lascas, cor, 

textura em comparação com as amostras fornecidas quanto for o caso. 

 Verificar a entrega da pasta do dossiê técnico, dos desenhos e certificados dos materiais 

empregados ( esta última a critério da fiscalização). 

 Verificar a obediência aos critérios de aberturas para portas e janelas, tubulações e fixação 

de componentes, conforme estabelecido nas recomendações gerais e observando 

ausência de fissuras, trincas, bolhas e bicheiras. 

 Deverá ser feito teste hidrostático do reservatório, mantendo o cheio pelo menos 24 horas. 

 As não conformidades devem ser registradas por escrito onde constem, claramente 

indicados, a identificação da parte da estrutura, sua data de execução ou de ocorrência, 

tipo de aço e de concreto utilizado, devendo a estrutura ser inspecionada, através de 
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inspetores do próprio construtor, da fiscalização do proprietário ou de organizações 

especializadas. 

 Deverá ser fornecido pelo construtor a Anotação da Responsabilidade Técnica – ART, 

correspondente aos serviços executados. 
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4.12. VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL E DE VAZÃO  
 

4.12.1. Escopo do Fornecimento 
 
Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de válvula 

controladora, auto operada, de única via, com as funções de controlar nível em reservatório, 

limitar vazão, sustentar a pressão e atuar como retenção, de acordo com a folha de dados, a ser 

instalada nos locais indicados no projeto. 

 

O fornecimento incluirá, os seguintes itens principais, não se limitando aos mesmos: 

− Válvula de controle auto operada com funções definidas na folha de dados; 

− Acessórios de controle e regulagem; 

− Sobressalentes. 

− Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático; 

− Revestimento interno e externo, conforme o caso; 

− Assistência técnica; 

− Acondicionamento dos produtos; 

− Garantia. 

 

4.12.2. Condições Gerais 
 
Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, 

e o Projeto constituído pelos seguintes documentos técnicos: 

− Memoriais; 

− Listas de materiais; 

− Desenhos do projeto. 

 
A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas 

pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as 

determinações da CASAL. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN - Deustche Industrie Normen 

ANSI - American National Standard Institute 

SAE - Society of Automotive Engineers. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão 

detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, 
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fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CASAL de materiais e 

equipamentos, de uma forma geral, incluindo válvulas. 

 

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante 

dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos 

técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo 

deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo 

seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do 

mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.  

 

A CASAL apresentará, na época da aquisição dos equipamentos, uma versão atualizada do 

Projeto correspondente, e cada Proponente deverá adequá-lo e complementá-lo segundo sua 

própria experiência (incluindo desenhos, especificações, folhetos e textos explicativos, catálogos, 

lista detalhada de todos os componentes citando os respectivos modelos, marcas, dimensões, 

capacidades e características técnicas, etc) e submeter essa adequação à aprovação prévia pela 

CASAL, antes da formulação das respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos 

‘Procedimentos’ estabelecidos na Especificação Geral. 

 

Nessa ocasião, o Proponente deverá analisar o Projeto e atestar por escrito, se for o caso, que 

seus materiais e equipamentos poderão ser instalados daquela forma, não havendo problemas 

operacionais ou de manutenção que diminuam sua performance; caso exista algum inconveniente 

à instalação e operação adequada, o Fornecedor deverá apontar, claramente e por escrito, sua 

natureza bem como sua proposta de adaptação. 

 

Caso queira apresentar alternativa ao Projeto, o Proponente deverá cotar o aqui especificado e 

apresentar a solução ‘alternativa’ e seu custo. A Alternativa poderá ser aceita ou não, a critério da 

CASAL. 

 

Quando for o caso, deverão ser fornecidas as informações necessárias para a complementação 

do projeto a ser feita por terceiros. 
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4.12.3. Características Técnicas 
 
A válvula controladora, auto operada, de única via, com as funções de controlar nível em 

reservatório, limitar vazão, sustentar a pressão deverá ser auto operada hidraulicamente e 

comandada por piloto incorporado ao equipamento. A atuação, independentemente das flutuações 

hidráulicas, ocorrerá sempre que o nível de água no reservatório alcançar a altura estipulada ou a 

vazão atingir o máximo desejado. Também, quando a pressão no sistema cair abaixo do nível do 

reservatório.  

 

4.12.3.1. MATERIAIS 

 

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

 

PARTE MATERIAL 
Corpo da válvula e disco Fo Fo ASTM-A-126 classe  B 

Haste Aço inoxidável SAE 303 
Sistema de controle Bronze ASTM-B-62/aço inoxidável SAE 3003 

Diafragma Noeprene reforçado com Nylon 
Vedação Buna - N 

 

ACESSÓRIOS / SOBRESSALENTES 

 

São previstos os seguintes acessórios de atuação, proteção controle e manuseio: 

* Piloto de controle regulável, com sensibilidade e precisão para atender às condições exigidas; 

* Filtros nas alimentações do piloto, de montante e de jusante; 

* Válvulas e registros de controle do piloto; 

* Indicador da posição do disco de fechamento; 

* Sobressalentes. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

Deverá ser fornecida uma placa em material resistente a corrosão, fixada em um ponto acessível 

da válvula, na qual estejam gravadas as principais características técnicas do equipamento. Esta 

placa de identificação deverá ser estampada com as seguintes informações: 

 

* Denominação do equipamento; 

* Ano de fabricação; 

* Modelo de válvula; 
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* Fabricante; 

* Altura da coluna d'água para o fechamento da válvula (regulagem de fábrica); 

* Vazão máxima para a qual a válvula está regulada; 

* Diâmetro nominal da válvula. 

 

No corpo da válvula deverá estar gravado o sentido de fluxo do líquido. 

 

FOLHA DE DADOS 1 – Alimentação do RE Existente 150 m³ 
  
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
Funções: Controlar nível e vazão e retenção auto operada de única via 

Quantidade: 01 

Etapa: 1ª 

Diâmetro Nominal: 80 mm 

Local de instalação: Tubulação de Alimentação do RE Existente 150 m³  

 
CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 
Líquido: Água potável clorada 

Temperatura da água: 20º C 

Pressão Máxima à Montante: 64,95 m 

Pressão Mínima à Montante: 61,25 m 

Pressão à Jusante: 10,05 

Diferencial Máxima de Pressão: 54,90 m 

Diferencial Mínima de Pressão: 51,20 m 

 
CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 
Instalação: Ao tempo 

Abrigo: Caixa de concreto 

DN de projeto: 75 mm 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10 

Acessórios adicionais: - Indicador da posição do disco de fechamento 

 - "V" port plug. 
Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 
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4.13. VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 
 

4.13.1. ESCOPO DO FORNECIMENTO 

O fornecimento objeto da presente Especificação compreende: 

 

• Válvulas de controle auto-operadas hidraulicamente com função para limitar a pressão de 

jusante ao valor máximo previsto, regulagem mecânica do piloto atuador, acessórios de 

controle e regulagem e peças sobressalentes. 

 

4.13.2. GERAL 
 

Complementam a presente Especificação, os seguintes documentos: 

 

• Especificação geral para "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

HIDRÁULICOS"; 

• FOLHAS DE DADOS do Equipamento; 

• DESENHOS do projeto. 

 

O fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos. Também deverá apresentar 

referências da utilização de equipamentos similares, de sua fabricação, discriminando local, 

empresa, ano de instalação e capacidade. 

 

4.13.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

As válvulas redutoras de pressão deverão ser auto-operada hidraulicamente, comandadas por 

piloto incorporado ao equipamento. A atuação, independentemente das flutuações hidráulicas, 

ocorrerá sempre que o nível de pressão a jusante das válvulas alcançar o valor estipulado. 

 

ACESSÓRIOS / SOBRESSALENTES 

 

São previstos os seguintes acessórios de atuação, proteção, controle e manuseio: 

 

• piloto de controle regulável, com sensibilidade e precisão para atender às condições 

exigidas;(se Bermad:piloto nº 2, com ajuste fino de regulagem, se Valoy: piloto VA-012); ou 

similar. 

• filtro na alimentação de montagem do piloto; 

• válvulas e registros de controle do piloto; 
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• indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula); 

• sobressalentes. 

 

MATERIAIS 

 

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

 

PARTE MATERIAL 
Corpo da válvula e disco Ferro Fundido ASTM A 126 classe B 

Haste Aço inoxidável SAE 303 
Sistema de controle Bronze ASTM B-62/aço inoxidável SAE-303 

Diafragma Neoprene reforçado com Nylon 
Vedação Buna - N 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

Deverá ser fornecida uma placa em material resistente a corrosão, fixada em um ponto acessível 

das válvulas, na qual estejam gravadas as principais características técnicas do equipamento. 

Esta placa de identificação deverá ser estampada com as seguintes informações: 

 

• Denominação do equipamento; 

• Ano de fabricação; 

• Modelo da válvula; 

• Fabricante; 

• Pressão máxima de jusante (regulagem de fábrica); 

 

· Diâmetro nominal da válvula. 

 

No corpo de cada válvula deverá estar gravado o sentido de fluxo do líquido. 

 

4.13.4. ASSISTENCIA TÉCNICA 
 

O prazo para conserto do equipamento, durante a garantia, será de, no máximo, 10 dias a contar 

da notificação feita pela CASAL ao Fornecedor. 

O Fabricante do material e/ou equipamento deverá possuir assistência técnica nacional. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 03 

Entrada do módulo – 03, abastecida pelo Reservatório Apoiado

1.600m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 58,01 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 53,03 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:49,15 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 16,52 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 75 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 04 

Entrada do módulo – 04, abastecida pelo Reservatório Apoiado

1.600m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 51,39 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 45,82 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:39,20 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 6,55 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 05 

Entrada do módulo – 05, abastecida pelo Reservatório Apoiado

1.600m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 50,88 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 46,01 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:16,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 12,71 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 75 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 06 

Entrada do módulo – 06, abastecida pelo Reservatório Apoiado

1.600m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 83,73 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 75,03 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:11,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 2,56 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 02 

Entrada do módulo – 02, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 49,48 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 45,21 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:11,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 1,62 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 03 

Entrada do módulo – 03, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 88,42 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 83,82 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:11,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 0,54 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 04 

Entrada do módulo – 04, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 91,03 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 85,90 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:39,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 1,30 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 05 

Entrada do módulo – 05, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 103,78 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 97,95 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:33,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 4,07 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 06 

Entrada do módulo – 06, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 74,04 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 67,63 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:47,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 1,66 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 07 

Entrada do módulo – 07, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 96,40 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 90,34 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:35,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 3,89 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 08 

Entrada do módulo – 08, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 66,96 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 59,88 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:23,50 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 3,53 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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FOLHA DE DADOS  
 

·  INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Equipamento: válvula redutora de pressão auto-operada hidraulicamente com atuação 

independente das flutuações de vazão e de pressão de montante fornecida com filtro tipo “Y” 

instalado na extremidade da tubulação de subida da válvula para o piloto e piloto de controle 

regulável com sensibilidade para atender às condições exigidas: 

Quantidade: 01; 

Etapa: 1ª; 

Local de instalação: 

VRP Mod 09 

Entrada do módulo – 09, abastecida pelo Reservatório Apoiado

500m³.  

 

·  CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

 

Líquido: água potável clorada; 

Temperatura da água: 20° C; 

Pressão estática máxima de montante na linha: 72,28 mca; 

Pressão dinâmica a montante na linha: 65,14 mca 

Pressão máxima desejada a jusante da válvula:23,00 mca (regulagem de fábrica); 

Vazão máxima de descarga da válvula: 12,74 m³/h; 

Particularidades: a ser instalada na posição horizontal, em linha. 

 

·  CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

 

Instalação: abrigada; 

Proteção: caixa de concreto; 

DN de projeto: 50 mm; 

Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10; 

Acessórios adicionais: indicador da posição do disco de fechamento (posição da válvula),

“V-port” ou similar, manômetros e filtros. 
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4.14. RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO 
 
4.14.1. Escopo do Fornecimento 
 
Esta Especificação se refere ao fornecimento de sistema de proteção contra transitórios 

hidráulicos por meio da utilização de Reservatório Hidropneumático (RHO), a ser instalado 

próximo a EEAT-01, que recalca água do Reservatório Apoiado Existente de 1.600 m³ para o 

Reservatório Apoiado de 500 m³, do município de Mata Grande, Estado de Alagoas. 

 

4.14.2. Objetivo 
 
O objetivo da presente especificação é estabelecer características técnicas mínimas e demais 

condições para o fornecimento de sistema de proteção contra transientes hidráulicos, utilizando 

Reservatório Hidropneumático (RHO), com função de proteger todas as unidades da Estação 

Elevatória (EE) e a linha de recalque dos efeitos ocasionados pela sobrepressão e subpressão. 

 

4.14.3. Geral 
 
Complementa a presente Especificação, os desenhos do projeto, disponíveis na CASAL. O 

fornecedor deverá conhecer e atender a esses documentos. 

 

Deverá, também, ter pleno conhecimento das condições de trabalho da instalação 
projetada, se responsabilizando pelo dimensionamento mecânico das peças e 
equipamentos pertinentes, bem como pela elaboração dos estudos dos transientes 
hidráulicos relativos à linha de recalque. 

 
Na proposta técnica, o fornecedor deverá apresentar referências da utilização de equipamentos 

similares, de sua fabricação, discriminando local, empresa, ano de instalação e capacidade. 

Os equipamentos deverão ser fornecidos completos, isto é, aptos a serem montados e operados. 

Sendo que todos as peças e acessórios necessários deverão fazer parte do fornecimento global. 

Nos casos em que o fornecedor utilizar componentes e/ou acessórios de outros fabricantes, este 

deverá garantir a compatibilidade das peças, componentes e acessórios instalados, assegurando 

perfeito funcionamento do conjunto. A garantia e responsabilidade do equipamento deverá 

abranger todas as partes do conjunto. 

 

O fornecedor deverá relacionar detalhadamente os componentes e acessórios que acompanham 

o equipamento e apresentar manual completo em Português para a montagem, operação e 

manutenção do equipamento, de seus componentes e acessórios, bem como peças 

sobressalentes para 2 (dois) anos de operação. 
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Os equipamentos deverão estar adequados ao regime de operação e funcionamento das 

unidades de produção (24 horas/dia). 

 
4.14.4. Características Técnicas 
 
O Estudo de Transitórios Hidráulicos deverá apresentar gráficos com o perfil longitudinal e o golpe 

de aríete, para as condições existentes antes e depois da utilização do sistema de proteção e, 

ainda, gráfico com as oscilações máximas e mínimas ao longo da impulsão devido à expansão ou 

compressão do ar que está pressionado dentro do Reservatório Hidropneumático (RHO). 

 
O Estudo de Transitórios Hidráulicos deverá ser submetido à análise da CASAL e fornecedor, que 

por sua vez, devem ratificar o estudo e em caso de alguma mudança do que foi apresentado 

deverão apresentar juntamente com a proposta técnica outro estudo seguindo as mesmas 

especificações apresentadas. 

 
O RHO poderá ser do tipo clássico (com compressor) ou com bexiga (sem compressor), desde 

que as especificações mínimas citadas no estudo sejam atendidas pelo fornecedor. 

 
A determinação da capacidade do Reservatório Hidropneumático (RHO) será de responsabilidade 

do fabricante, sendo importante que o RHO tenha volume reduzido e não necessite ter uma faixa 

de pressão de enchimento única. 

 
O tanque deverá ser projetado para um máximo de vida útil de seus componentes, principalmente 

quanto às regulagens e resistência a corrosão. 

 

Os componentes internos do RHO deverão ser totalmente removíveis para facilitar o reparo, 

serem fabricados de material expansível recoberto de poliuretano, não devem oferecer resistência 

ao contato com elementos cortantes. 

 
A substituição de elemento danificado deverá ser eventual, rápida e de baixo custo. Não será 

permitida soldagem em componentes de Ferro Fundido. 

 

Os seguintes itens deverão ser atendidos e/ou fornecidos: 

 
− Apresentação do estudo do golpe, baseado no projeto apresentado; 

− Volume do reservatório reduzido; 

− Manutenção praticamente inexistente; 

− Sem consumo de energia elétrica para operação; 

− Acesso interno facilitado, para eventuais manutenções; 
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4.14.5. Materiais 
 
Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como 

referência do padrão de qualidade que será exigido pela CASAL. 

PARTE MATERIAL NORMAS 
TÉCNICAS 

Corpo Chapas de aço carbono qualidade ASTM A283D ASME 

Pintura externa Epóxi alcatrão de hulha, espessura mínima de 400 micrômetros  

Pintura interna Epóxi amina, espessura mínima de 375 micrômetros  

 

4.14.6. Identificação do Equipamento 
 

Deverá ser fornecida uma placa em material resistente a corrosão, fixada em um ponto acessível 

do tanque, na qual estejam gravadas as principais características técnicas do equipamento. Esta 

placa de identificação deverá ser estampada com as seguintes informações: 

 
• Denominação do equipamento; 

• Marca; 

• Capacidade do tanque; 

• Dimensões do tanque 

• Ano de fabricação; 

• Fabricante; 

• Diâmetro nominal da conexão de saída; 

 
4.14.7. Garantia 
 
O Fornecedor deverá garantir os seguintes itens: 

 
• Todo o equipamento contra qualquer defeito, material, fabricação e funcionamento 

(desempenho) por um período de dois anos do recebimento do equipamento pela CASAL. 

Caso ocorram problemas que não possam ser solucionados pelo fornecedor, o mesmo 

deverá ressarcir integralmente a CASAL; 

• O fornecedor será responsável por qualquer problema na tubulação, ocasionado por mau 

funcionamento de seu equipamento; 

• Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros; 

• Em caso de falhas, no período de garantia o fornecedor se obriga a efetuar a reposição 

imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CASAL. Se qualquer peça 

apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada pela operação inadequada 

do RHO, o fornecedor se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, 

sem ônus para a CASAL; 
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• Nos casos em que o fornecedor utilizar componentes e/ou acessórios de outros 

fabricantes, tais como piloto, filtro e outros, este deverá garantir a compatibilidade das 

peças, componentes e acessórios instalados, assegurando perfeito funcionamento do 

conjunto. A garantia e responsabilidade do equipamento deverão abranger todas as partes 

do conjunto; 

• A garantia mínima para os equipamentos deverá ser de 2 (dois) anos. 

 

4.14.8. Assistência Técnica 
 

A assistência técnica prevê: 

 
a) Prazo para conserto do equipamento durante a garantia: 5 (cinco) dias corridos, a contar 

da notificação feita pela CASAL ao fornecedor; 

b) O fabricante do sistema de proteção contra transientes hidráulicos deverá possuir 

assistência técnica no Brasil. 

 

Notas: 
As especificações aqui constantes estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, portanto, 

imediatamente antes de qualquer aquisição consultar a CASAL. 

 

4.14.9. Dados Técnicos do Projeto 
 

SISTEMA: Estação Elevatória de Água Tratada 01 – EEAT-01 / AAT-01 (Existente) 

CIDADE: Mata Grande – AL 

QUANTIDADE: 01 (um) 

 

Condições de Serviço: 

a) Líquido: Água Tratada 

b) Temperatura da água: 20° C 

c) Diâmetro da linha: 150 mm 
d) Pressão trabalho à montante na linha da AAT-01 (saída da EEAT-01): 116,51 mca 

(adutora por recalque) 
e) Vazão: 18,40 L/s 
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Configuração Física: 

 

Características do RHO: 

 Volume total: 0,64 m³ 

 Volume de ar inicial: 0,21 m³ (1/3 do volume total) 

 Diâmetro: 0,90 m 

 Altura do corpo paralelo: 1,00 m 

 

a) Instalação: ao tempo 
b) Diâmetro para interligação do RHO à adutora, conforme projeto: DN 100, PN 10, NBR 

7560 

c) Furação dos flanges: NBR 7675, PN 10 
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4.15. BOMBAS CENTRÍFUGAS 
 

4.15.1. ESCOPO DO FORNECIMENTO 
 

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de conjuntos moto - 

bombas centrífugas, a serem instalados SAA da cidade de Mata Grande/AL, da CASAL. 

 

O fornecimento objeto da presente Especificação compreende: 

* 1+1R conjuntos moto-bombas centrífugas; 

* Peças de acoplamento entre as bombas e os motores; 

* Peças de fixação e de vedação; 

* Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante e manômetros; 

* Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade; 

* Montagens de fábrica e de campo; 

* Testes e ensaios em linha de produção e em campo, inclusive hidrostático e de 

funcionamento; 

* Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso; 

* Acondicionamento dos produtos; 

* Certificados, manuais e catálogos; 

* Assistência técnica, inclusive no local de instalação; 

* Garantia. 

 

4.15.2. CONDIÇÕES GERAIS 
 

Complementam a presente Especificação, a Especificação Geral para Materiais e 

Equipamentos, e, em especial, o Projeto, do qual a Proponente e o Fabricante deverão ter 

pleno entendimento, e que é constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do 

projeto de engenharia: 

Memoriais; 

Listas de materiais; 

Desenhos do projeto. 

 

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser rigorosamente observada. 

Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que necessariamente devem ser 

atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação 

pela CASAL de equipamentos, de uma forma geral, incluindo conjuntos elevatórios por bombas 

horizontais. 
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Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante 

dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos 

técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CASAL. 

 

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da 

Especificação Geral ou desta especificação particular, o mesmo deverá apontar a(s) 

divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CASAL, segundo seu entendimento, 

decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do mesmo, ou até mesmo 

a rejeição de parte ou de todo o equipamento ofertado, conforme o caso.  

 

O Fornecedor deverá compreender o funcionamento do sistema hidráulico projetado e garantir 

que o equipamento ofertado atenda a todas as condições operacionais previstas. 

 

A CASAL apresentará, na época da aquisição dos equipamentos, uma versão atualizada do 

Projeto correspondente, e cada Proponente deverá adequá-lo e complementá-lo segundo sua 

própria experiência (incluindo desenhos, especificações, folhetos e textos explicativos, catálogos, 

lista detalhada de todos os componentes citando os respectivos modelos, marcas, dimensões, 

capacidades e características técnicas, etc) e submeter essa adequação à aprovação prévia pela 

CASAL, antes da formulação das respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos 

‘Procedimentos’ estabelecidos no item 4.1.3 da Especificação Geral. 

 

Nessa ocasião, o Proponente deverá analisar o Projeto e atestar por escrito, se for o caso, que 

seus materiais e equipamentos poderão ser instalados daquela forma, não havendo problemas 

operacionais ou de manutenção que diminuam sua performance; caso exista algum inconveniente 

à instalação e operação adequada, o Fornecedor deverá apontar, claramente e por escrito, sua 

natureza bem como sua proposta de adaptação. 

 

Caso queira apresentar alternativa ao Projeto, o Proponente deverá cotar o aqui especificado e 

apresentar a solução ‘alternativa’ e seu custo. A Alternativa poderá ser aceita ou não, a critério da 

CASAL. 

 

Quando for o caso, deverão ser fornecidas as informações necessárias para a complementação 

do projeto a ser feita por terceiros. 

 

Todos os materiais, componentes e equipamentos dos conjuntos deverão ser fabricados 

prioritariamente conforme as normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo 
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citadas, no que for cabível. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua 

similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.  

 

ASTM - American Society for Testing and Materials 

DIN  - Deustche Industrie Normen 

ANSI - American National Standard Institute 

SAE  - Society of Automotive Engineers. 

 

4.15.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
BOMBAS 

 
Os conjuntos elevatórios deverão ser selecionados de maneira que possam trabalhar de forma 

perfeita sob todas as condições de serviço previstas, hidráulica e mecanicamente, isoladamente e 

em paralelo, em etapa inicial e/ou final (admitindo-se troca de rotor) e qualquer que seja a 

combinação das possíveis formas de acionamento das bombas (motor), ressalta-se a 

necessidade do Proponente e do Fabricante ter pleno entendimento do Projeto. 
 

As unidades deverão ser cuidadosamente balanceadas de modo que, quando em operação nas 

capacidades nominais, a amplitude de vibração não ultrapasse aos limites impostos nas normas 

do Hydraulic Institute, última edição. A lubrificação das bombas deverá ser através da própria 

água recalcada. 

 

Os materiais a serem utilizados na fabricação das bombas são de responsabilidade do fabricante 

e deverão ser detalhadamente descritos na sua proposta. Os materiais citados nesta 

Especificação Técnica, para as partes principais das bombas, servem como referência do padrão 

de qualidade que será exigido pela CASAL: 

* As carcaças, quando forem de ferro fundido (neste caso conforme ASTM-A-48, classe 

25 ou similar), deverão ser providas de parafusos com olhal de suspensão ou equivalente 

aprovado e a conexão de recalque deverá estar preparada para instalação de 

manômetro. Na parte externa da carcaça deverá haver uma seta que poderá ser fundida 

ou então gravada em placa de aço inoxidável, indicando o sentido de rotação do rotor; 

* Os rotores - ferro fundido, granulometria fina, conforme ASTM-A-48, classe 25 ou similar, 

estática e dinamicamente balanceados; 

* Os anéis de desgaste - bronze ASTM-B-143 grau 1B ou similar; 

* Os eixos de transmissão - ser de aço SAE 1045 ou similar; 

* Base - aço carbono estrutural, de construção sólida para suportar todos os esforços a 

ela impostos por vibrações, choques e todas as possíveis cargas da bomba e do motor; 

* Os parafusos e chumbadores - aço inoxidável AISI 304. 
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Nos casos em que a velocidade periférica do rotor for superior a 40 m/s deve-se utilizar um dos 

seguintes materiais, pela ordem: ferro fundido nodular, bronze ou aço inoxidável, observadas as 

condições de projeto.  

 

Os mancais deverão ser projetados para trabalho contínuo e pesado, com duração mínima 

prevista de 100.000 (cem mil) horas de serviço e deverão suportar todos os esforços axiais e 

radiais resultantes. 

 

Os flanges de sucção e descarga deverão ser de acordo com a norma AWWA C-207. As 

conexões de interligação da bomba aos barriletes de sucção e de recalque (reduções) deverão 

ser dotadas de proteção anti-corrosiva e de pintura de acabamento adequada, a ser informada na 

Proposta Técnica. 

 

As bombas deverão ser providas de plaqueta de identificação de material não corrosível, afixada 

em local facilmente visível, e deverá conter no mínimo os seguintes dados e condições de serviço 

dos equipamentos: marca; ano de fabricação; modelo; número de série do equipamento; diâmetro 

original do rotor; rotação nominal; vazão; altura manométrica total; potência efetiva. 

 

MOTORES 
 

Os motores elétricos serão de indução, assíncronos, com rotor em gaiola e no mínimo a classe de 

isolamento ‘F’. Os motores deverão ser apropriados para conjugado de partida normal, operação 

contínua na potência nominal de placa e com suficiente conjugado de partida e capacidade 

térmica para acelerar a máquina acionada até a rotação máxima, sem danos de aquecimento, 

quando parte a 90% da tensão nominal e na temperatura normal de funcionamento. 

 

A tensão e frequência nominal dos motores deverão ser 380 V e 60 Hz, trifásica. A potência do 

motor elétrico deverá ser tal que cubra a faixa de potência consumida pela bomba nas condições 

de serviço. 

 

Os motores deverão ser construídos e testados de acordo com as normas respectivas da ABNT. 

Deverão ser apropriados para partida direta e trabalho ao tempo. Os limites de elevação de 

temperatura das diversas partes dos motores não deverão exceder aos estabelecidos pela ABNT. 

 

Os mancais dos motores deverão permitir fácil lubrificação desde a parte externa do motor, sem 

que qualquer desmontagem seja necessária. 
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Os motores elétricos deverão ser selecionados pelo Fornecedor do conjunto moto-bomba, que 

será o responsável pela escolha, a ser previamente aprovada pela CASAL. 

 

4.15.4. ENSAIOS E TESTES DE FÁBRICA 
 
Geral 

 
Deverão ser realizados ensaios e testes inspecionados de funcionamento e desempenho dos 

equipamentos, com a elaboração de curvas e relatórios e apresentação de certificados 

correspondentes, os quais deverão ser submetidos à aprovação pela CASAL, antes do embarque 

dos equipamentos. A CASAL se reserva o direito de inspecionar as instalações de fábrica e testes 

do fabricante a qualquer momento e de manter um Inspetor credenciado para acompanhar a 

realização dos testes. 

 

Se, durante os testes, o equipamento não atender aos requisitos especificados e propostos, o 

fabricante deverá providenciar as alterações necessárias sem qualquer ônus adicional para a 

CASAL. Os testes e ajustes deverão ser refeitos, até que os equipamentos tenham funcionamento 

satisfatório. 

 

 Testes Hidrostáticos 

* Todos os conjuntos deverão ser submetidos a teste hidrostático, com pressão igual a 1,5 

vezes a de Shut-Off ou 2,0 vezes a de trabalho, adotando-se a que for mais elevada, 

mantendo-se a pressão interna durante o tempo necessário para verificar possíveis 

anomalias. 

 

. Testes de Desempenho 

* Cada bomba deverá ser testada de acordo com as normas HIS, testando-se as bombas 

na rotação nominal e nas demais definidas no Projeto, levantando-se pelo menos 6 (seis) 

pontos dispostos ao longo da curva característica da bomba, incluindo-se o de Shut-Off, 

os pontos de serviço especificados (vazão e altura manométrica total) e os demais, dois 

abaixo e dois acima dos pontos de serviço extremos. 

* Nos testes das bombas deverão ser empregados motores similares aos que serão 

utilizados para seu acionamento. 

* As informações dos testes deverão incluir: vazões, alturas manométricas totais, potência 

consumida pela bomba (BHP), potência hidráulica (WHP), potência consumida pelo 

motor, rendimento, rotação das bombas e NPSH requerido. 
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As tolerâncias admissíveis nos testes de performance das bombas serão os estabelecidos pelo HI 

- Hidraulic Institute Standards (Bombas nível A). O Fornecedor também deverá realizar ensaios de 

Vibração, de Nível de Ruído, de NPSH e de Balanceamento Dinâmico. A medição da vibração, 

tanto em fábrica, quanto no campo, será feita com o conjunto montado com a bomba, o motor e a 

base, devendo os valores medidos estar em conformidade com os limites fixados pela Norma 

NBR 7094.  

 

Todos os instrumentos de medição da bancada de testes devem ser calibrados por laboratórios de 

empresas especializadas, atendido sempre o prazo de validade das calibrações, conforme as 

exigências do INMETRO. O Fornecedor deve apresentar para o inspetor da CASAL os certificados 

de calibração dos instrumentos a serem utilizados nos testes, antes da realização dos mesmos na 

fábrica. Caso contrário, os testes não serão considerados válidos para efeito de qualificação dos 

equipamentos e para atendimento desta especificação.  

 

Deverão ser fornecidas cópias certificadas dos resultados de todos os testes realizados. A relação 

de testes a que o motor e a bomba foram submetidos, as cópias certificadas, bem como as 

normas que foram empregadas na execução destes constarão do relatório da inspeção.  

 

A inspeção dos equipamentos pela CASAL não isentará o Fornecedor de suas responsabilidades 

quanto à qualidade e operacionalidade do equipamento ou de qualquer outra responsabilidade 

imposta pela lei ou pelo Contrato de Execução da Obra. 

 

Se os valores de rendimento obtidos nos testes de fábrica ou os de desempenho em campo forem 

inferiores aos valores aqui especificados ou os informados pelo Fornecedor, a bomba será 

recusada, assim como no caso do equipamento não atender às demais exigências estabelecidas 

no Projeto, especialmente quanto a esta especificação e à Especificação Geral para Materiais e 

Equipamentos. 

 

4.15.5. PEÇAS SOBRESSALENTES 
 

Deverão ser fornecidas peças sobressalentes necessárias para um período de manutenção de 

dois anos. A relação de peças sobressalentes deverá ser definida pelo Fabricante de acordo com 

sua experiência e deverá ser detalhada na proposta. 
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4.15.6. PROPOSTA 
 

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à sua 

apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, sendo 

considerada essencial a apresentação do relacionado a seguir (todas as grandezas em unidades 

métricas): 

* Materiais e padrões do fabricante; 

* Normas de fabricação dos equipamentos e dos materiais utilizados; 

* Desenhos do equipamento; 

* Rotação da bomba para as condições de projeto; 

* Curvas características das bombas para os rotores máximo, mínimo e escolhido; 

* Curva de rendimento; 

* Curva de potência consumida pela bomba; 

* Curva do NPSH requerido; 

* Condições nominais de funcionamento e limites de trabalho; 

* Dimensões gerais e peso dos equipamentos; 

* Dimensões dos rotores máximo, mínimo e escolhido; 

* Catálogos técnicos e de manutenção dos equipamentos; 

* Tipo de pintura utilizada, especificando Primer e tintas de acabamento; 

* Folhas de Dados da bomba e do motor, preenchidas; 

* Características técnicas dos mancais; 

* Características dos acoplamentos, quando for o caso; 

* Demais condições estipuladas e informações solicitadas nesta especificação e na Geral; 

* Cronograma de fabricação, ensaios, testes e entrega dos materiais ou equipamentos. 

* Lista com especificações e quantidades das peças sobressalentes; e, 

* Lista com especificações e quantidades de acessórios e ferramentas especiais. 

 

4.15.7. DOCUMENTOS TÉCNICOS E TRANSPORTE 
 
Deverão ser aprovados pela CASAL os seguintes documentos técnicos, sempre com uma cópia 

digital, como condição prévia da liberação para embarque dos equipamentos: 

* 3 (três) vias dos desenhos definitivos de montagem dos equipamentos; 

* 3 (três) vias dos desenhos em corte dos equipamentos, com a indicação de suas peças 

componentes; 

* 3 (três) vias dos manuais de operação e manutenção; 

* 3 (três) vias dos relatórios de testes de performance e do NPSH requerido com suas 

respectivas curvas; 

* 3 (três) vias dos certificados de testes. 
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Os equipamentos deverão ser entregues montados de forma a requerer o mínimo de montagens e 

ajustes no local da obra, salvo se permitido em contrário pela CASAL. 

 

O transporte dos equipamentos, peças e acessórios deverá ser efetuado em condições de 

segurança e o armazenamento dos mesmos se dará no almoxarifado da obra, na cidade de Mata 

Grande/AL, onde será realizada a inspeção de recebimento, supervisionada pela CASAL. 

 

4.15.8. MONTAGEM E TESTES DE CAMPO 
 

A Empreiteira (ou seu preposto) se responsabilizará pela montagem e instalação dos conjuntos, 

com base no projeto do SAA cidade de Mata Grande/AL, no projeto de montagem do equipamento 

e nas recomendações do Fabricante. Essa operação deverá ser acompanhada por representante 

qualificado do Fabricante. 

 

Após as instalações terem sido completadas e o equipamento interligado ao sistema, deverá ser 

dada a partida inicial do conjunto em data previamente aprovada pela CASAL. A operação deverá 

ser acompanhada pelo Fabricante. Serão aferidos os níveis de ruído e de vibração e medidos o 

aquecimento dos mancais e a pressão na sucção e no recalque. 

 

Se quaisquer ajustes ou correções forem necessários nos conjuntos, os mesmos deverão ser 

processados sem qualquer ônus adicional a CASAL, após o que serão verificados novamente em 

operação. A aceitação do equipamento ficará condicionada aos resultados finalmente obtidos. 

 

4.15.9. GARANTIA 
 

O Fornecedor deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos de projeto, material, 

fabricação, montagem ou danos de transporte por um período mínimo de 24 meses a contar da 

data de entrega de entrega dos equipamentos e de 12 meses do seu funcionamento inicial. Essa 

garantia deverá abranger também os componentes fabricados por terceiros. Ainda devem ser 

asseguradas as garantias definidas pela Lei Federal 8.078, de 11/set/90.  

 

Em caso de falhas no período de garantia, o fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata 

dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CASAL. Se qualquer peça apresentar 

defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto, o fornecedor se obriga a 

substituir esta peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CASAL. 
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4.15.10. CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Estação Elevatória de Água Tratada 01 
 

• Quantidade    1+1R  

 
Bomba: 
 
1°Etapa: 

• Vazão    18,40 l/s; 

• Altura Manométrica   84,85 mca; 

• Tipo    Centrífuga; 

• Modelo   KSB Multitec 100/-7.1; 

• Rotor    225 mm; 

  

Motor: 

• Potência   40 cv;  

• Rotação   1750 rpm. 

  

Anexos: 

• Folhas de Dados da Bomba; 

• Curva do Sistema; 

• Curva da bomba com os rotores considerados. 

 

 

Estação Elevatória de Água Tratada 02 
 

• Quantidade    1+1r  

 
Bomba: 
 
1°Etapa: 

• Vazão    1,40 L/s; 

• Altura Manométrica   28,89 mca; 

• Tipo    Centrífuga; 

• Modelo   KSB MEGANORM N 050-032-250-1; 

• Rotor    243 mm; 
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Motor: 

• Potência   4,0 cv;  

• Rotação   1750 rpm. 

 
Anexos: 

• Folhas de Dados da Bomba; 

• Curva do Sistema; 

• Curva da bomba com os rotores considerados. 
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Anexo I - Folha de dados da EEAT-01 

IDENTIFICAÇÃO 
ELEVATÓRIA: ÁGUA TRATADA 01 MODELO:  KSB 100/7.1 QTD: (1a etapa): 1+1R 

TIPO DE BOMBA: CENTRIFUGA MULTITEC MONTAGEM: HORIZONTAL QTD: (2a etapa): 

CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
LIQUIDO: ÁGUA TRATADA PRESSÃO ESTÁTICA NA SUCÇÃO: mc
EROSÃO/CORROSÃO POR: PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA NA  SUCÇÃO: mc

SÓLIDO EM SUSPENSÃO: TAMANHO MÁX. PARTÍCULA mm ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL: 84,85 mc
DENS.:  LIQUIDO  SÓLIDO  MISTURA NPSH DISPONÍVEL: 7,1 mc

TEMPERATURA DE BOMBEAMENTO: 20 ºC (T.B.) SERVIÇO:  CONTÍNUO  INTERMITENTE h/d
ALTITUDE: m LOCALIZAÇÃO:   ABRIGADA  AO TEMPO 
RPM DA BOMBA: 1750 rpm  SUBMERSA  ATM. CORROSIVA  ATM NÃO 

CORROSIVA 
RENDIMENTO MÍNIMO NAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO ≈ 73,5 % P/ BOMBAS VERTICAIS: DIMENS. DO POÇO PROF =  m D =

VAZÃO: 18,40 l/s =  66,24 m³/h L =  m B = m NE = m NDz

TESTE E INSPEÇÃO
HIDROSTÁTICO:  NÃO  SIM  TESTEMUNHADO INSPEÇÃO DURANTE FABRICAÇÃO  SIM  NÃO 

PRESSÃO TESTE HIDROSTÁTICO: kg/cm2 MAN. INSPEÇÃO APÓS TESTE  SIM  NÃO 
DESEMPENHO:  NÃO  SIM  TESTEMUNHADO  
NPSH:   NÃO  SIM  TESTEMUNHADO  

CONSTRUÇÃO (NOTA 1) 
FABRICANTE: ROLAM. VIDA (h) FABRIC. TIPO SUBR

F. 
MODELO: RADIAL     
SUCÇÃO: RADIAL     

DESCARGA: GAXETA - DIMENSÃO: N.º DE ANÉIS 
N.º ESTÁGIOS: TIPO DO ROTOR: PROTEÇÃO ACOPL.: 

DIÂMETRO ROTOR – FORNECIDO: MÁXIMO: BASE: 
ROTOR BALANCEADO:   ESTATICAMENTE  DINAMICAMENTE CONEXÕES, NPT-MANOM. , DRENO , SUSPIRO 

CARCAÇA: PROJETO kg/cm2 MAN.            ºC PESO, kgf – BOMBA + BASE + ACOPL: , MOTOR 

EIXO: FURAÇÃO DOS FLANGES: 
SELO MEC. FABRIC.: TIPO ACOPLAM. FABRIC.: TIPO: 

MATERIAIS (NOTA 1) 
CARCAÇA: SOBREPOSTA: 

ROTOR: ANEL DE LANTERNA: 
EIXO: SELO MECÂNICO: 

ANEL DE DESGASTE: ACOPLAMENTO: 
BUCHA DE EIXO: PROT. ACOPL.: 

BUCHA CX. GAXETAS: BASE: 
ANEL DE GAXETAS  

DESEMPENHO (NOTA 1) 
CURVA DE DESEMPENHO N.º: PARA ROTOR DIÂMETRO: RPM 

CONDIÇÕES C/DESCARGA FECHADA NAS COND. SERVIÇO A VAZÃO MÍNIMA A VAZÃO MÁXIMA 
VAZÃO (m³/h) __________    

ALT. MANOM. TOTAL (mca)     
Rendimento (%) __________    

BHP     
NPSH REQUERIDO (mca) __________    

RESFRIAMENTO E LAVAGEM (NOTA 1) 
RESFR.:  MANCAL CX. GAX.  PEDESTAL  SELO LAV. SELO: LÍQUIDO m³/h 

ÁGUA RESFRI.: m³/h; kg/cm2 MAN; MAT. TUB PRESSÃO: kg/cm2 MAN; MAT. TUB 

MOTOR ELÉTRICO (NOTA 1) 
IDENTIFICAÇÃO: FABRIC. ; MANCAIS: ; LUBRIF.: 

HP; RPM; CARCAÇA ISOLAMENTO: AUMENTO TEMP. ºC 
FASES CICLOS VOLTS POTÊNCIA:: 40 cv 

BOMBAS VERTICAIS (NOTA 1) 
TIPO: LUBRIF. MANCAIS: ÁGUA  ÓLEO  GRAXA 

SUBMERGÊNCIA MÍN REQUERIDA: m ESFORÇO RADIAL: kg;  PARA CIMA  PARA BAIXO 
MATERIAL DA COLUNA: COLUNA REVEST.:  NÃO   SIM: MAT. REVEST. 

EIXO: CONSTRUÇÃO  ABERTA  FECHADA MATERIAL DO MANCAL INTERM.: 
MANCAL: LOCALIZAÇÃO  CORPO DA BOMBA  INTERMEDIÁRIO  

NOTAS 
1 – DADOS A SEREM FORNECIDOS PELO FABRICANTE NA SUA PROPOSTA. 

2 – OBSERVAR ITEM 8 DESTA ESPECIFICAÇÃO. 
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Anexo II - Curva do sistema da EEAT-01 

 

Q = 18,40 L/s 
AMTmáxima = 84,85 m 

Q = 19,20 L/s 
AMTmédia= 83,00 m 

Q = 19,95 L/s 
AMTmínima = 81,00 m 
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Anexo III - Curva da Bomba da EEAT-01 

 

Q = 66,24 m³/h = 18,40 
L/s 
AMTmáxima = 84,85 m 
n = 73,5%

Q = 69,12 m³/h = 
19,20 L/s 
AMTmédia = 83,00 m 
n = 74,0 % 

Q = 71,82 m³/h = 
19,95 L/s 
AMTmínima = 81,00 m 
n = 74,3 % 
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Anexo IV - Folha de dados da EEAT-02 

IDENTIFICAÇÃO 
ELEVATÓRIA: ÁGUA TRATADA MODELO:  N-050-032-1 QTD: (1a etapa): 1+1R 

TIPO DE BOMBA: CENTRIFUGA COM VEDAÇÃO NO EIXO 
MEGANORM N 

MONTAGEM: HORIZONTAL QTD: (2a etapa): 

CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
LIQUIDO: ÁGUA TRATADA PRESSÃO ESTÁTICA NA SUCÇÃO: mc
EROSÃO/CORROSÃO POR: PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA NA  SUCÇÃO: mc

SÓLIDO EM SUSPENSÃO: TAMANHO MÁX. PARTÍCULA mm ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL: 28,89 mc
DENS.:  LIQUIDO  SÓLIDO  MISTURA NPSH DISPONÍVEL: 8,8 mc

TEMPERATURA DE BOMBEAMENTO: 20 ºC (T.B.) SERVIÇO:  CONTÍNUO  INTERMITENTE h/d
ALTITUDE: m LOCALIZAÇÃO:   ABRIGADA  AO TEMPO 
RPM DA BOMBA: 1750 rpm  SUBMERSA  ATM. CORROSIVA  ATM NÃO 

CORROSIVA 
RENDIMENTO MÍNIMO NAS CONDIÇÕES DE SERVIÇO ≈ 25,5 % P/ BOMBAS VERTICAIS: DIMENS. DO POÇO PROF =  m D =

VAZÃO: 1,40 l/s =  5,04 m³/h L =  m B = m NE = m NDz

TESTE E INSPEÇÃO 
HIDROSTÁTICO:  NÃO  SIM  TESTEMUNHADO INSPEÇÃO DURANTE FABRICAÇÃO  SIM  NÃO 

PRESSÃO TESTE HIDROSTÁTICO: kg/cm2 MAN. INSPEÇÃO APÓS TESTE  SIM  NÃO 
DESEMPENHO:  NÃO  SIM  TESTEMUNHADO  
NPSH:   NÃO  SIM  TESTEMUNHADO  

CONSTRUÇÃO (NOTA 1) 
FABRICANTE: ROLAM. VIDA (h) FABRIC. TIPO SUBR

F. 
MODELO: RADIAL     
SUCÇÃO: RADIAL     

DESCARGA: GAXETA - DIMENSÃO: N.º DE ANÉIS 
N.º ESTÁGIOS: TIPO DO ROTOR: PROTEÇÃO ACOPL.: 

DIÂMETRO ROTOR – FORNECIDO: MÁXIMO: BASE: 
ROTOR BALANCEADO:   ESTATICAMENTE  DINAMICAMENTE CONEXÕES, NPT-MANOM. , DRENO , SUSPIRO 

CARCAÇA: PROJETO kg/cm2 MAN.            ºC PESO, kgf – BOMBA + BASE + ACOPL: , MOTOR 

EIXO: FURAÇÃO DOS FLANGES: 
SELO MEC. FABRIC.: TIPO ACOPLAM. FABRIC.: TIPO: 

MATERIAIS (NOTA 1) 
CARCAÇA: SOBREPOSTA: 

ROTOR: ANEL DE LANTERNA: 
EIXO: SELO MECÂNICO: 

ANEL DE DESGASTE: ACOPLAMENTO: 
BUCHA DE EIXO: PROT. ACOPL.: 

BUCHA CX. GAXETAS: BASE: 
ANEL DE GAXETAS  

DESEMPENHO (NOTA 1) 
CURVA DE DESEMPENHO N.º: PARA ROTOR DIÂMETRO: RPM 

CONDIÇÕES C/DESCARGA FECHADA NAS COND. SERVIÇO A VAZÃO MÍNIMA A VAZÃO MÁXIMA 
VAZÃO (m³/h) __________    

ALT. MANOM. TOTAL (mca)     
Rendimento (%) __________    

BHP     
NPSH REQUERIDO (mca) __________    

RESFRIAMENTO E LAVAGEM (NOTA 1) 
RESFR.:  MANCAL CX. GAX.  PEDESTAL  SELO LAV. SELO: LÍQUIDO m³/h 

ÁGUA RESFRI.: m³/h; kg/cm2 MAN; MAT. TUB PRESSÃO: kg/cm2 MAN; MAT. TUB 

MOTOR ELÉTRICO (NOTA 1) 
IDENTIFICAÇÃO: FABRIC. ; MANCAIS: ; LUBRIF.: 

HP; RPM; CARCAÇA ISOLAMENTO: AUMENTO TEMP. ºC 
FASES CICLOS VOLTS POTÊNCIA:: 4,0 cv 

BOMBAS VERTICAIS (NOTA 1) 
TIPO: LUBRIF. MANCAIS: ÁGUA  ÓLEO  GRAXA 

SUBMERGÊNCIA MÍN REQUERIDA: m ESFORÇO RADIAL: kg;  PARA CIMA  PARA BAIXO 
MATERIAL DA COLUNA: COLUNA REVEST.:  NÃO   SIM: MAT. REVEST. 

EIXO: CONSTRUÇÃO  ABERTA  FECHADA MATERIAL DO MANCAL INTERM.: 
MANCAL: LOCALIZAÇÃO  CORPO DA BOMBA  INTERMEDIÁRIO  

NOTAS 
1 – DADOS A SEREM FORNECIDOS PELO FABRICANTE NA SUA PROPOSTA. 

2 – OBSERVAR ITEM 8 DESTA ESPECIFICAÇÃO. 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE_AL_____________________________________________________________________________________________________________________________________117 

Anexo V - Curva do sistema da EEAT-02 

Q = 1,40 L/s 
AMTmáxima = 28,89 m 
 

Q = 1,75 L/s 
AMTmédia= 28,40 m 

Q = 2,07 L/s 
AMTmínima = 27,75 m 
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Anexo VI - Curva da Bomba da EEAT-02 

 

Q = 5,04 m³/h = 1,40 L/s 
AMTmáxima = 28,89 m 
n = 25,5 % 

Q = 6,30 m³/h = 1,75 L/s 
AMTmédia = 28,40 m 
n = 30,5 %

Q = 7,45 m³/h = 
2,07 L/s 
AMTmínima = 27,75 m 
n = 32,5 % 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 
 

5.1 DEFINIÇÕES 
 

No presente relatório de Especificações, serão usadas, além de outros consagrados pelo uso, as 

seguintes abreviaturas: 

 

CASAL / CONTRATANTE – Saneamento de Alagoas S/A. Concessionária estadual 

dos serviços de saneamento básico, entidade contratante 

ou gestora de obras e serviços correlacionados a sua área 

de atribuição. 

FISCALIZAÇÃO – Pessoa jurídica ou física designada pela CASAL para 

fiscalização das obras ou serviços. 

PROJETISTA – Firma encarregada de execução de projetos. 

CONSTRUTORA / EMPREITEIRA 
/ CONTRATADA 

– Firma encarregada de execução das obras e dos serviços, 

signatária do contrato com a CASAL para a execução de 

obras ou serviços, sendo técnica e legalmente habilitada 

para executar, total ou parcialmente, um empreendimento 

de acordo com o projeto e nos limites, condições e 

pressupostos estabelecidos pela Lei 8.666 de 21.06.1993 

e suas posteriores modificações. 

GERENCIADORA – Firma encarregada do gerenciamento e supervisão das 

obras. 

SUPERVISÃO DE ENGENHARIA – Ato – Acompanhamento técnico de projetos. 

FABRICANTE – Firma que realiza a fabricação de peças e/ou 

equipamentos 

FORNECEDOR – Firma encarregada do fornecimento de peças e/ou 

equipamentos 

MONTADOR – Firma encarregada de montagem de peças e/ou 

equipamentos. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

NB – Norma Brasileira da ABNT. 

NB-R – Norma Recomendada da ABNT 

EB – Especificação Brasileira da ABNT. 

EB-R – Especificação Recomendada da ABNT. 

MB – Método Brasileiro da ABNT. 

MB-R – Método Recomendado da ABNT. 
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INT – Instituto Nacional de Tecnologia. 

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 

ASTM – American Society for Testing Materials. 

AWWA – American Water Works Association. 

 

5.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

• Orientação Geral e Fiscalização 
 

Para promover os serviços de Supervisão de Engenharia e Cadastramento das obras deverá ser 

indicada uma empresa especializada que manterá, permanentemente, engenheiro chefe nas 

obras, com grande experiência em obras de saneamento, bem como seus subordinados, 

convenientemente credenciados junto à Contratada e com autoridade para exercer, em nome da 

CONTRATANTE, as ações de orientação, definição, controle e registro das obras e serviços. A 

Supervisão também opinará sobre a seleção, recebimento e aceitação dos materiais e 

equipamentos a serem incorporados às obras. 

 

As relações entre a CONTRATANTE e a Contratada serão sempre mantidas por intermédio da 

Fiscalização das obras, que será exercida conjuntamente pela empresa de Supervisão de 

Engenharia, a ser contratada, e a área técnica da CONTRATANTE. 

 

Será de competência da Fiscalização a solução ou encaminhamento de todo e qualquer caso 

singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, nas normas de execução ou no projeto, 

que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra 

em questão e seus complementos. 

 

A Contratada deverá manter na chefia da obra, em tempo integral, pelo menos um engenheiro 

devidamente registrado na região local do CREA e com comprovada capacidade e experiência na 

gerência de obras do mesmo porte e natureza da que será executada. Deverá esse engenheiro 

ser auxiliado na execução das obras, em cada frente de trabalho, por pelo menos um encarregado 

especializado. 

 

A Contratada deverá ter e colocar a disposição da Fiscalização, permanentemente, os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como facilitar a 

meticulosa Fiscalização dos materiais, equipamentos e execução das obras e serviços 

contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas as partes das obras contratadas, aos 
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depósitos de materiais destinados à construção, à área de manutenção de equipamentos e aos 

serviços ou obras em preparo. 

 

A Fiscalização terá plena autoridade para ordenar a suspensão, por meios amigáveis ou não, das 

obras e serviços em execução, parcialmente ou no todo, sempre que julgar conveniente, por 

motivos técnicos, de segurança ou outros considerados importantes, sem prejuízo das 

penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização 

no caso da ordem não ser atendida dentro do prazo estabelecido na notificação correspondente. 

Em qualquer dos casos, os serviços só poderão ser reiniciados através de ordem específica da 

Fiscalização. 

 

Não poderão ser alegados, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento do quadro de funcionários da Contratada ou de eventuais sub-contratadas, 

desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do 

Contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e 

métodos citados. 

 

O quadro de pessoal da Contratada empregado na obra, ou em outros setores que a afetem 

diretamente, deverá ser constituído por elementos competentes, hábeis, disciplinados e 

experientes, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. 

 

A Contratada será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho, 

qualquer funcionário julgado inconveniente pela Fiscalização, seja por má conduta ou 

incompetência, e que possa, conseqüentemente, prejudicar a disciplina no canteiro, a segurança 

ou a boa execução dos serviços. 

 

Deverá a Contratada acatar de imediato as determinações da Fiscalização, quando as mesmas 

tiverem sustentação no projeto, no contrato, nestas normas e nas Normas Brasileiras da ABNT. 

 

O engenheiro chefe da obra e seus encarregados, cada um em sua respectiva área deverão estar 

sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e 

informações sobre as obras, tais como a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas 

e ainda tudo o mais que a Fiscalização reputar necessário conhecer sobre os serviços em 

execução e suas implicações. 
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A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, que sejam adotadas pela Contratada, 

providências adicionais necessárias à segurança e qualidade dos serviços, bem como ao bom 

andamento da obra. 

A Contratada deverá executar apenas os serviços formalmente autorizados pela CONTRATANTE, 

a não ser os considerados de emergência, os quais estarão sujeitos a análise e ao julgamento 

posterior pela Fiscalização quanto à sua real necessidade, não sendo pagos se considerados 

inoportunos ou inadequados. 

 

A existência e atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada por possíveis falhas executivas e suas implicações, próximas ou remotas, 

perante o contrato, o Código Civil e outros instrumentos legais existentes. 

 

• Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 
 

O presente item das normas de execução objetiva o estabelecimento de diretrizes a serem 

observadas pela Contratada que diretamente com o seu pessoal, ou com o pessoal de terceiros 

contratado sob sua responsabilidade, venha a desempenhar permanente ou ocasionalmente 

qualquer função dentro da área de execução das obras. 

 

Essas diretrizes permanecerão vigentes durante todo o prazo em que a Contratada desempenhar as 

funções que lhe forem atribuídas no contrato, até o seu encerramento, seja sobre ações praticadas 

dentro do canteiro da obra, seja sobre todos atos ocorridos fora dele, mas que interfiram nas 

atividades internas. 

 

Ficam estabelecidas como responsabilidades da Contratada: 

• cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho; 

• dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras 

sobre segurança e medicina do trabalho; 

• solicitar ao órgão regional do Ministério do Trabalho a aprovação das instalações do 

canteiro de obras. 

 

A Contratada fica obrigada a organizar e manter em funcionamento uma comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA. Uma vez organizada a CIPA, a mesma deverá ser registrada no 

órgão regional do Ministério do Trabalho até dez dias após a sua eleição. 

A Fiscalização, através do Delegado Regional do Trabalho, conforme o caso, à vista de laudo 

técnico do serviço competente, que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá 
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interditar o estabelecimento, o setor de serviço, a máquina ou equipamento ou ainda embargar a 

obra, indicando, na decisão tomada, com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que 

deverão ser adotadas para prevenção de acidentes do trabalho e de doenças profissionais. 

 

A Contratada será obrigada a fornecer gratuitamente aos empregados, equipamentos de 

operação individuais, adequados ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

• sempre que as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou não 

oferecem completa proteção contra os riscos do trabalho ou doenças profissionais; 

• enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

• para atender às situações de emergência. 

 

Os equipamentos tais como luvas, botas de borracha, capacetes e outros tipos de proteção, 

poderão ser exigidos pela Fiscalização sempre que o tipo de trabalho em elaboração assim o 

exija. Da mesma forma, para trabalhar em períodos noturnos, será necessária a utilização de 

tintas reflexivas nos capacetes e/ou braçadeiras. 

 

Será obrigação da Contratada proceder por sua conta os exames médicos admissionais, 

periódicos e demissionais dos empregados. 

 

Caberá à Contratada o controle periódico dos riscos ambientais decorrentes de agentes físicos, 

químicos e biológicos. O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegurará ao 

empregado a percepção de adicional de salário, despesa essa também de responsabilidade da 

Contratada. 

 

A Contratada deverá respeitar as recomendações da legislação vigente relativas à ergonomia. 

 

A Contratada deverá manter, em seu canteiro de serviços, equipamentos contra incêndio em 

perfeito estado de funcionamento, de capacidade e natureza coerentes com o tipo e volume de 

serviços em execução, bem como funcionários treinados no seu uso correto. Tais equipamentos 

deverão ser revisados periodicamente, de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes. 

Esses equipamentos deverão situar-se em locais visíveis, estrategicamente escolhidos e de 

acesso permanentemente livre.  

Em caso de incêndio em qualquer local da obra, a Contratada terá por obrigação a prestação de 

ajuda no controle e combate ao sinistro, independentemente de tal sinistro envolver ou não 

elementos relacionados com o seu trabalho. 
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Os banheiros, gabinetes sanitários e os eventuais alojamentos do canteiro deverão estar de 

acordo com a legislação vigente. Em estabelecimentos nos quais trabalhem mais de trezentos 

funcionários será obrigatória a existência de refeitório. Nesse caso, o refeitório e a cozinha 

deverão atender às condições sanitárias previstas na legislação. 

 

A Contratada deverá fornecer a todos os seus trabalhadores água potável em condições 

higiênicas e em volume adequado, com especial atenção no caso de serviços que estejam sendo 

executados em posições remotas do canteiro. 

 

A Fiscalização do cumprimento das disposições legais ou regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho será efetuada obedecendo ao disposto no Decreto nº 55.841, de 15/01/1965 

e na Norma Regulamentadora NR-28, aprovada pela Portaria nº 1.214, de 08/06/1978. 

 

A observância, em todos os locais de trabalho, das obrigações básicas referentes à segurança, 

higiene e medicina do trabalho, não desobrigará a Contratada do cumprimento de outras 

disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos 

sanitários do Governo de Alagoas e/ou Administrações Regionais em que se situe o 

estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. 

 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com o 

pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos para 

companhias seguradoras ou institutos seguradores. A Contratada será responsabilizada por 

danos pessoais ou materiais havidos em conseqüência de erros, falhas ou negligência, por ação 

ou omissão de cumprimento dos regulamentos e determinações relativos à segurança em geral. 

 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a Contratada deverá: 

• prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

• paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de 

mudanças nas circunstâncias relacionadas com o acidente; 

• solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da ocorrência, relatando o 

fato por escrito no diário de obras, o mais tardar vinte e quatro horas após o acontecimento, 

acompanhado de uma descrição do acidente (preencher as guias de acidentes de trabalho). 

 

Ainda em caso de acidente ou morte de qualquer pessoa envolvida no trabalho, a Fiscalização, a 

seu critério, reunirá uma “Comissão de Sindicância” com a finalidade de investigar o acidente 

dentro de setenta e duas horas do ocorrido. A Fiscalização notificará à Contratada com vinte e 

quatro horas de antecedência do local e da hora das reuniões da Comissão e indicará as 
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testemunhas, documentos e equipamentos necessários à determinação das causas e fatos 

pertinentes ao acidente. 

 

Às reuniões da Comissão, terão acesso os representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE, 

da CIPA e da Contratada. A Comissão deverá emitir parecer visando a prevenção de novos 

acidentes, por meio de medidas a serem tomadas pela Contratada e aprovadas pela 

CONTRATANTE através da Fiscalização. 

 

• Instruções Gerais 
 

As normas de execução, a seguir anunciadas, tem como objetivo garantir que as obras sejam 

construídas dentro da máxima fidelidade aos parâmetros e detalhes estabelecidos no projeto.  

 

A Fiscalização designada pela CONTRATANTE será o elemento ativo hábil que atuará no sentido 

de garantir a observância a essas normas e procedimentos. Serão observadas as seguintes 

prescrições: 

• os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas de execução 

e em estrita obediência aos critérios e determinações da Fiscalização;  

• todos os materiais aplicados deverão ser de primeira qualidade, atenderem às 

especificações pertinentes e serem submetidos a ensaios para efeito de liberação;  

• será empregada mão-de-obra habilitada e compatível com o grau de especialização de 

cada serviço;  

• serão impugnados pela Fiscalização todos os serviços e materiais que não satisfizerem às 

condições contratuais, às normas de execução ou outras especificações previstas para os 

diversos casos;  

• ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, imediatamente 

após o pedido da Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 

desses serviços;  

• as amostras de materiais aprovadas pela Fiscalização, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pela Construtora, deverão ser cuidadosamente conservadas no 

canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados; 

• no presente trabalho, deverá estar perfeitamente determinado que, em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, 

ficará subentendida a alternativa similar ou rigorosamente equivalente, mediante 

aprovação prévia da Fiscalização;  
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• obrigar-se-á a Consultora a retirar do recinto das obras os materiais porventura 

impugnados pela Fiscalização, dentro de 72 (setenta e duas) horas a contar do 

recebimento da ordem atinente ao assunto;  

• será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam a estas especificações ou que não se destinem a obra.  

 

• Subempreitadas 
 

A Contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo. Poderá, 

entretanto, dentro dos limites contratuais e desde que previamente comunicado e aprovado pela 

Fiscalização, fazê-lo parcialmente, mantida neste caso sua responsabilidade direta e integral 

perante a Contratante. 

 
Todos os funcionários, quer da Contratada ou sub-contratadas, deverão, em qualquer situação, 

portar identificação por meio de crachás, que conterão de forma legível o cargo exercido e a firma 

a qual o funcionário pertence. 

 

• Seguros 
 

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho 

na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e, ainda 

que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruição ou danificação da obra em 

construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizações 

que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorridos na via pública. 

 

• Licenças e Franquias 
 

Será a Contratada obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços, junto 

ao Governo de Alagoas e Administrações Regionais, pagando os emolumentos prescritos por lei e 

observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem 

como atender ao pagamento de seguro de pessoal, às despesas decorrentes das leis trabalhistas 

e dos impostos, de consumo de água, luz e força, que digam diretamente respeito às obras e 

serviços contratados. Será obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 

pagamento, às suas custas, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmos daquelas 

que por força dos dispositivos legais sejam atribuídas à Contratada.  
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A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o parágrafo precedente abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 

especialmente no que se refere à Anotação de Responsabilidade Técnica e colocação de placas 

conforme padrões e exigências do CREA local. 

 

A Contratada se obriga, ainda, a afixar placas dos organismos financiadores, em local a ser 

definido pela Fiscalização e conforme modelos a serem apresentados pela CONTRATANTE. 

 

• Responsabilidade de Garantia 
 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, de acordo com as presentes normas de execução, instruções de concorrência e demais 

documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização desses 

trabalhos. 

 

Fica estabelecido que a realização pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de serviços, 

implicará na tácita aceitação e ratificação dos materiais, processos e dispositivos adotados e 

preconizados nestas especificações, para o elemento ou seção de serviço executado. 

 

Considerando que a Contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela obra, por seu 

perfeito funcionamento e pela sua resistência, estabilidade e durabilidade, além dos demais 

trabalhos que executar, competirá a ela julgar a conveniência de obter ou complementar, às suas 

custas, informações do subsolo, tais como sondagens de reconhecimento, ensaios, 

caracterização do terreno, poços de exploração, análise de agressividade de águas subterrâneas, 

etc., bem como parâmetros de qualquer outra natureza que sejam de interesse para a boa 

consecução dos serviços contratados. 

Os serviços deverão ser executados em estrita e total observância às Normas Brasileiras, às 

indicações constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e à estas especificações. No 

caso de inexistência de normas brasileiras específicas, ou nos casos em que se mostrarem 

omissas, deverão ser obedecidas as prescrições estabelecidas pelas normas estrangeiras 

pertinentes. 

 

A Contratada será única e inteiramente responsável pela qualidade dos materiais colocados na 

obra. Quanto aos materiais fornecidos pela CONTRATANTE, se for o caso, a Contratada deverá 

inspecioná-los antes do recebimento, passando então a ser a única responsável pela guarda e 

conservação dos mesmos. 
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• Informações Complementares 
 

Na execução das obras deverão ser observadas, além das normas de execução e especificações 

técnicas, das orientações da Fiscalização e do projeto, as seguintes normas e especificações: 

• Normas e especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

• Normas estrangeiras pertinentes, nos casos em que as normas da ABNT forem omissas 

ou insuficientes, a critério da Fiscalização;  

• Normas e especificações da CONTRATANTE pertinentes ao tipo de obra que será 

executada. 

 

Toda e qualquer sugestão para alteração de projetos deverá ser acompanhada de orçamento e de 

exposição que a justifique técnica, econômica e financeiramente, podendo vir a ser aprovada pela 

Fiscalização, desde que resulte em vantagens significativas para a CONTRATANTE. 

Os serviços provenientes da alteração de projetos serão pagos de acordo com os preços unitários 

da época da licitação. 

 

A execução de serviços não previstos no projeto original só poderá ser iniciada após liberação 

pela Fiscalização da CONTRATANTE e deverá constar obrigatoriamente do Livro de Ocorrências. 

 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido 

que: 

• em caso de divergência entre as especificações de materiais e normas de especificações 

de serviços, prevalecerão sempre as últimas;  

• em caso de divergência entre as normas e especificações de serviços e os desenhos do 

projeto, prevalecerão sempre as primeiras;  

• em caso de divergência entre as cotas de desenhos e suas dimensões, medidas e escalas, 

prevalecerão sempre as primeiras;  

• em caso de divergência insanável entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala;  

• em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes prevalecerão sempre os mais 

recentes;   

• em todos os casos de dúvida quanto à interpretação dos desenhos será consultada a 

Fiscalização. 
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• Canteiro de Obras 
 

 Instalação e Manutenção do Canteiro 

 

O local para construção do canteiro de serviço deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

O canteiro deverá ficar próximo à obra e ter acessos fáceis e bem conservados, para veículos e 

pedestres independentemente. Também deverá ter portaria com porteiro, para controle de entrada 

e saída de visitas, pessoal, material, equipamentos, etc. 

 

O canteiro será constituído basicamente por: 

• escritórios independentes para a Contratada e para a Fiscalização, sendo providos de sala, 

sala de reunião e banheiro completo (vaso sanitário, lavatório, chuveiro, etc.);  

• depósitos apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra;  

• almoxarifado para guarda de equipamentos de pequeno porte, utensílios, peças e 

ferramentas;  

• sanitários em número, área e padrão de acabamento adequados ao porte e localização da 

obra;  

• enfermaria com profissional específico, especializado e habilitado pelos órgãos 

competentes;  

• instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água;  

• instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e distribuição de luz e 

força;  

• instalações e equipamentos para combate a incêndio;  

• carpintaria e instalações para corte e dobragem de ferro e aço;  

• outras construções ou instalações necessárias, tais como alojamento, refeitório, cozinha 

industrial, oficina, sala de testes para solda, laboratório, etc. 

 

Será ainda de responsabilidade da Contratada dotar as áreas e edificações do canteiro com 

equipamentos adequados à sua perfeita operação. 

A Contratada apresentará à Fiscalização, para aprovação prévia da construção do canteiro, os 

seguintes documentos técnicos: 

• Planta de situação do canteiro, com indicação dos acessos, na escala 1:500;  

• Arranjo geral do canteiro, em escala 1:200;  

• Desenhos, na escala 1:100, das plantas, cortes e fachadas;  
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• Especificações dos materiais a serem empregados, não sendo aceito o uso de materiais 

usados. 

 

Ficará a cargo da Contratada, no decorrer do contrato, a limpeza das dependências, dos móveis e 

utensílios da Fiscalização, bem como o suprimento dos materiais de consumo necessários ao 

perfeito funcionamento das instalações, inclusive as despesas relativas às taxas de consumo de 

água e esgotos, luz/força e telefone, inclusive saldos remanescentes após o término da obra. 

 

A enfermaria deverá conter o material hospitalar mínimo necessário aos primeiros socorros para o 

tipo, porte e localização da obra a implantar. 

 

A Contratada será responsável, entre outras, até o final da obra, pela conservação das condições 

visuais, higiênicas e de segurança do canteiro. 

 

Em complementação a essas exigências, deverão ser observadas as especificações da 

CONTRATANTE para instalação de canteiros. 

 

A Contratada deverá manter no arquivo de seu escritório no canteiro: uma via do edital da 

Concorrência; uma cópia completa do projeto; uma cópia do contrato; um livro de ocorrências com 

todas as páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização e pela Contratada, onde serão 

registrados fatos importantes relativos ao andamento da obra; e um cronograma, onde se possa 

visualizar facilmente as programações das obras e as posições atualizadas das mesmas. 

 

A Contratada manterá na obra engenheiros, técnicos, mestres, operários e funcionários em 

número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços e com o cronograma físico, 

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

 

A Contratada apresentará, sempre que requisitado pela Fiscalização, o quadro atualizado de todo 

o pessoal alocado na obra. 

 

A Contratada deverá prever e alocar, em cada caso específico, a equipe e o material necessários 

à administração local da obra. 

A Contratada deverá mobilizar todos os equipamentos necessários ao bom andamento da obra, 

mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento. Correrão por sua conta todas as 

despesas de aquisição e manutenção dos mesmos. 
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Serão abertos e/ou recuperados e, ainda, permanentemente conservados pela Contratada, os 

caminhos que forem necessários ao transporte dos materiais e equipamentos até o local da obra, 

e mantidas as facilidades de acesso às propriedades lindeiras e passagens às estradas vicinais. 

 

Todo o material utilizado na instalação do canteiro continuará de propriedade da Contratada, 

devendo esta, após o término das obras, demolir e remover para os locais indicados pela 

Administração Regional, todos os escombros e restos de demolição; remover todas as tubulações 

subterrâneas; entupir com terra os buracos (fossas e outros) e regularizar a superfície do terreno. 

 

Deverão estar embutidos nos custos da obra, um veículo automotor para a Fiscalização, em bom 

estado de conservação, incluído combustível exclusivamente para uso em serviço, bem como 

eventuais viagens à sede da Contratada ou à sede dos fabricantes de materiais e/ou 

equipamentos a serem fornecidos pela Contratada. 

 

Preservação de Propriedade 

 

A Contratada será responsável por todos os prejuízos, danos ou perdas em melhoramentos 

existentes, serviços, propriedades adjacentes, pessoal ou propriedades de qualquer natureza que 

possam ser afetados pelo trabalho, mesmo que não sejam relacionados com o fornecimento, mas 

que resultem do seu trabalho, especialmente nas redes de águas pluviais, energia elétrica, 

telefonia, abastecimento de água e esgotamento sanitário podendo a CONTRATANTE, a seu 

critério exclusivo, contratar terceiros para reparos ou substituições, debitando as respectivas 

despesas à Contratada no primeiro pagamento que efetuar à mesma, seja este a que título for. 

 

A Contratada, na forma da Lei, indenizará e protegerá a CONTRATANTE, a Fiscalização e seus 

funcionários, de todo e qualquer processo, inquérito ou ação conseqüente de qualquer dano, 

prejuízo ou perda resultante de acidentes direta ou indiretamente relacionados a seus trabalhos. 

 

No que se refere à construção propriamente dita, fica estabelecido que: 

• a Contratada será a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das 

instalações da obra;  

• qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental entregue pela 

CONTRATANTE à Contratada será avaliado pela Fiscalização para efeito de reposição 

pela Contratada;  

• a Contratada deverá manter diariamente, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, um 

sistema eficiente de vigilância no canteiro, efetuado por número apropriado de homens 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE________________________________________16 

idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos e, eventualmente, de 

armas, com respectivo “porte” concedido por autoridades policiais. 

 

 Livro de Ocorrência 

 

O Livro de Ocorrências, fornecido e mantido pela Contratada, rubricado por ela e pela 

Fiscalização diariamente, terá as seguintes características: 

• será único, com páginas numeradas tipograficamente, em três vias, sendo as duas últimas 

destacáveis;  

• a primeira página, que será a de abertura, conterá uma descrição geral da obra, os dados 

contratuais mais importantes, a data do início efetivo dos serviços, o nome e a qualificação 

do engenheiro responsável pela obra, os nomes e qualificações dos autores do projeto, os 

nomes e qualificações do engenheiro fiscal da CONTRATANTE e de seus superiores 

imediatos, devendo ser assinado pelo menos pelo engenheiro responsável da Contratada 

e por um representante da Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

As folhas do Livro de Ocorrências deverão ser confeccionadas conforme modelo vigente na 

CONTRATANTE e conterão, além dos fatos ocorridos no canteiro da obra, as seguintes 

anotações obrigatórias: 

• solicitações ou decisões da CONTRATANTE que afetem ou possam vir a afetar o prazo ou 

valor contratual;  

• solicitações da executante quanto a dúvidas de ordem técnica cuja responsabilidade de 

esclarecimento caiba contratualmente a CONTRATANTE;  

• resultados de todos os ensaios descritos nas especificações técnicas ;  

• justificativas da executante quanto a atrasos ou outras anormalidades anotadas, assim 

como o pronunciamento da CONTRATANTE, aceitando-os ou não. 

 

Todas as folhas do Livro de Ocorrência deverão ser assinadas pelo engenheiro fiscal da 

CONTRATANTE e pelo engenheiro residente da obra, no máximo um dia após a referida data. 

 

O Livro de Ocorrências, confeccionado com as folhas previamente carbonadas, será preenchido 

com as seguintes destinações: 

• 1ª via - original: acompanhará o pedido de recebimento da obra;  

• 2ª via - cópia da CONTRATANTE - Fiscalização;  

• 3ª via - cópia da Contratada. 
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O Livro de Ocorrências deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes 

ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução. 

 

No dia imediatamente posterior ao término de cada período do cronograma físico-financeiro, 

deverão ser anotados o andamento e a situação de cada atividade, explicitando-se, em caso de 

atraso, os fatores e razões que o justifiquem, sua responsabilidade e, principalmente, a eventual 

interferência no prazo fixado para execução total das obras. 

 

A última folha do Livro de Ocorrências conterá um relato sucinto do andamento da obra, 

destacando os fatos mais importantes ocorridos; indicará seu prazo de execução; esclarecerá as 

responsabilidades por eventuais atrasos verificados nos prazos finais; qualificará os engenheiros 

que participaram de sua execução e Fiscalização, sendo assinada pelo engenheiro fiscal da 

CONTRATANTE e pelo engenheiro residente da Contratada. 

 

 Placas de Identificação 

 

Serão fornecidas e afixadas pela Contratada, em locais e quantidades a serem definidos pela 

Fiscalização, placas relativas ao empreendimento, com dimensões, dizeres e cores conforme 

modelo padronizado pela CONTRATANTE. 

 

No canteiro da obra, e/ou próximo a ele, só poderão ser colocadas placas da Contratada e de 

seus eventuais subcontratados ou fornecedores, após prévio consentimento da Fiscalização. 

 

5.3 LIMPEZA DO TERRENO 
 

Desmatamento e Destocamento 

 

Compreenderá o corte de troncos de mais de 0,10 m de diâmetro, medidos a 1 m do solo, com 

arrancamento dos tocos e remoção para local fora da área de implantação da obra, determinando 

pela Administração Regional e aprovado pela Fiscalização. Somente serão derrubadas, mediante 

anuência dos órgãos competentes e aprovação da Fiscalização, árvores que comprovadamente 

causem interferências nos serviços ou que tenham sua fixação abalada por escavações que 

afetem suas raízes. 
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Capina e Roçada 

 

Compreenderá a remoção, executada manualmente, da vegetação rasteira e dos arbustos com 

diâmetros até 0,10 m, medidos a 1 m do solo, além da remoção do material até o local fixado pela 

Fiscalização ou queima do mesmo, se necessário, em local que não ofereça qualquer espécie de 

perigo às instalações do canteiro ou de terceiros. 

 

Remoção da Camada Vegetal 

 

Compreenderá a remoção mecanizada da camada superficial, com espessura estimada de 20 cm. 

O material removido deverá ser estocado para posterior aproveitamento nos locais previstos para 

o plantio de gramas, arbustos e árvores, após a implantação das obras e por ocasião da 

urbanização definitiva da área da obra. 

 

5.4 CAMINHOS DE SERVIÇO 
 

Os caminhos de serviços, existentes ou abertos por ocasião das obras, deverão apresentar 

características técnicas que permitam o tráfego nos dois sentidos, de todos os veículos e 

equipamentos utilizados, em condições adequadas de conforto e segurança, durante todo o 

período contratual.  

 

Para tanto, se necessário, deverão receber revestimento primário em cascalho ou pedra britada e 

sofrer manutenções periódicas, de modo a evitar a degradação de suas características iniciais. 

 

Os caminhos de serviços deverão apresentar-se de modo a não impedir ou prejudicar o acesso às 

diversas unidades do sistema ou às propriedades, ruas e estradas vizinhas. 

 

Após a conclusão dos serviços esses caminhos deverão ser mantidos e devidamente 

recuperados, ou eliminados, restaurando-se as condições iniciais, a critério da Fiscalização. 

 

5.5 DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES 
 

A Contratada deverá executar as demolições e remoções de qualquer natureza, cadastradas ou 

não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução dos serviços da obra. 

Nas demolições ou remoções deverão ser observadas as solicitações da CONTRATANTE 

referentes ao material que se pretenda aproveitar na própria obra ou em outras. 
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Na execução das demolições tomar-se-ão medidas adequadas à proteção contra danos às 

propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos próprios operários. 

A Contratada deverá proceder às diversas reposições, reconstruções e reparos de qualquer 

natureza, empreendendo todos os meios e recursos (pessoal, material, equipamento e boa 

técnica) aptos a tornar o executado melhor ou, no mínimo, igual à obra removida, demolida ou 

rompida, e obedecendo a todas as normas e prescrições pertinentes emanadas dos órgãos ou 

entidades envolvidas. 

 

A Contratada assumirá integral responsabilidade nos casos em que ocasionar danos a terceiros, 

por ação ou omissão, correndo por sua exclusiva conta todo material e mão-de-obra empregados 

nos reparos, bem como as indenizações porventura devidas. 

 

O entulho e materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, serão 

transportados pela Contratada e levados para o bota-fora indicado pela Administração Regional e 

aprovado pela Fiscalização. Igual tratamento deverá ser dado periodicamente ao entulho e 

material inservível resultante dos serviços de construção. 

 

5.6 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 
 

• Locação das Obras 
 

Os serviços Topográficos compreenderão a execução de levantamentos planialtimétricos, 

objetivando a locação das obras. 

 

Os levantamentos referir-se-ão aos marcos existentes na área em que serão implantadas as 

obras e indicados pela Fiscalização. 

 

Caberá à Contratada realizar os seguintes serviços: 

 

• amarração planialtimétrica do eixo de locação das obras aos marcos de referência; 

• locação dos pontos notáveis (eixos, bordos, etc) das obras localizadas e eixos das valas e das 

tubulações;  

• controle, por nivelamento geométrico, das profundidades de escavação das obras localizadas, 

das valas e do greide da tubulação (a cada 20 m);  

• locação das caixas de visita e de todos os demais elementos do sistema a construir;  
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• locação, nivelamento e verificação do alinhamento de todas as curvas e segmentos das 

tubulações a construir e que já se achem instaladas, blocos de ancoragem e outras 

singularidades; 

• coleta e ordenamento de todos os elementos necessários às medições e à elaboração do 

cadastro da obra;  

• cadastro das interferências existentes e eventualmente não detectadas na época da 

elaboração do projeto ou que foram construídas posteriormente. 

 

Os levantamentos planialtimétricos serão executados com instrumentos de precisão. As medidas 

lineares deverão ser executadas com trena de aço e sempre verificadas com duas medidas 

taquiométricas a ré e a vante. 

 

Os vértices das poligonais dos levantamentos planialtimétricos serão materializados no campo 

com piquetes de madeira de lei. 

 

Para o fechamento angular das poligonais abertas serão determinados os azimutes extremos, por 

visadas ao sol. 

 

Serão implantados marcos topográficos de concreto em pontos estratégicos, perfeitamente 

identificados, de modo a permitir locações durante e posteriormente ao término da obra. 

 

Com relação aos levantamentos altimétricos, ressalta-se: 

• deverão ser feitos transportes de cotas, a partir de referências de nível aprovadas pela 

CONTRATANTE, até o local previsto para a implantação das obras;  

• serão nivelados geometricamente os vértices das poligonais e os marcos topográficos;  

• o nivelamento taquiométrico dos vértices das poligonais servirá de controle de eventuais erros 

grosseiros do nivelamento geométrico. 

 

Os erros admissíveis para os serviços anteriormente descritos serão os seguintes: 

• erro relativo admissível linear: 1:2.000;  

• erro admissível de fechamento angular: 1” x n1/2, sendo n o número de vértices;  

• erro admissível de fechamento do nivelamento taquiométrico: 50 x k1/2 mm, onde k é o 

número de quilômetros nivelados. 

 

Para a realização dos serviços topográficos previstos neste documento, e outros, eventualmente 

necessários à perfeita implantação das obras, a Contratada deverá contar, no período de sua 

execução, durante o expediente da obra e no canteiro de serviços, com equipe de topografia que, 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE________________________________________21 

em número e nível técnico de seus integrantes, atenda às necessidades do empreendimento. O 

equipamento topográfico deverá ser adequado e compatível com a magnitude dos serviços a 

serem executados. 

 

• Cadastro 
 

O cadastro é o registro ordenado da natureza e localização de todos os elementos do sistema que 

foram construídos, dos elementos interferentes ou outros de interesse para a perfeita 

caracterização das obras. 

 

O cadastro, que será propriedade da CONTRATANTE, deverá ser apresentado sob forma de: 

 

• Cadernetas de campo, onde constem: 

- esquema da área ou elemento cadastrado; 

- medidas e informações colhidas no campo, que localizem e caracterizem perfeitamente o   

elemento cadastrado; 

- planilhas de Cálculo. 

• Desenhos em papel vegetal ou poliéster, elaborados nos mesmos padrões dos desenhos do 

projeto, em especial quanto a formato, qualidade de apresentação e grau de detalhamento, que 

contenham, no mínimo: 

- Localização planialtimétrica do eixo das obras e outros elementos de interesse, inclusive os 

marcos topográficos utilizados e implantados; 

- localização em planta e perfil das interferências encontradas, remanejadas ou não. No caso de 

interferências remanejadas deverão ser indicadas as situações inicial e final; 

- Todos os ajustes e modificações que, com a aprovação da Fiscalização, tenham sido feitos em 

relação ao projeto inicial; 

• acréscimos ou complementações efetuadas: 

- relatório descritivo, circunstanciado, das ocorrências notáveis, justificando todas as mudanças 

eventualmente efetuadas, devendo ser anexadas cópias de todos os controles tecnológicos 

efetuados, acompanhados da devida análise, quando couber. 

 

O levantamento planialtimétrico da geratriz das tubulações construídas será executado após a 

descida dos tubos nas valas, soldagem ou montagem das juntas, e antes do reenchimento final 

das valas. 

 

Esse levantamento será executado com instrumentos de precisão, por processo taquiométrico, 

devendo ser locados pontos, no máximo a cada 20 m de distância, ao longo de todo o eixo da 
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tubulação. Para os desenhos desses levantamentos serão consignadas cotas das geratrizes, 

coordenadas, ângulos das deflexões horizontais e verticais referentes aos sistemas de 

coordenadas e referências de níveis da CONTRATANTE. 

 

O cadastro dos serviços de cada medição deverá ser apresentado a CONTRATANTE no máximo 

após 25 (vinte e cinco) dias do término do prazo estipulado em cada etapa do cronograma físico. 

A CONTRATANTE terá 25 (vinte e cinco) dias para exame e aprovação do cadastro. Em caso de 

o mesmo não ser aprovado, a Contratada terá 5 (cinco) dias para reformular o cadastro não 

aprovado e dar nova entrada na CONTRATANTE. A CONTRATANTE se pronunciará num 

máximo de 5 (cinco) dias em relação ao novo cadastro. 

 

Caso o cadastro não seja apresentado no prazo estipulado nestas instruções, ou, quando 

apresentado pela segunda vez não seja aprovado pela CONTRATANTE, este fato será 

considerado como atraso na obra, a partir do vencimento do prazo da etapa correspondente 

conforme o cronograma e, como tal, ficará a Contratada sujeita às penalidades legais do contrato.  

 

A emissão da declaração de aprovação do cadastro corresponde à última fatura e ficará 

condicionada à apresentação de todos os originais, acompanhados de um jogo de cópias 

heliográficas completo. 

 

5.7 MOVIMENTO DE TERRA 
 

• Escavação 
 

• Generalidades 
 
A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do 

terreno nos níveis e cotas estabelecidos pelo projeto. Especificamente, a escavação abrangerá a 

cavação manual ou mecânica até as linhas e cotas especificadas nos projetos, além da carga, 

transporte e descarga do material nas áreas e depósitos previamente aprovados pela 

Fiscalização. A obtenção de área para depósito do material excedente é de competência da 

Contratada. 

 

• Serviços preliminares de escavação 
 

Os serviços preliminares de escavação compreenderão: 
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• demarcação do terreno, dos limites planialtimétricos das estruturas, de acordo com a 

Fiscalização; 

• implantação dos meios de sinalização e balizamento necessários à segurança do trabalho e 

de terceiros, de acordo com as normas fornecidas pela Contratante; 

• levantamento e remoção ou empilhamento das interferências encontradas nos limites das 

escavações; 

• corte e derrubada de árvores porventura existentes, com arrancamento das raízes após a 

autorização da Fiscalização e licença prévia do órgão competente do Governo de Alagoas, se 

for o caso; 

• remoção, transporte e disposição dos troncos, toras, ramos, galhos e despejos objetáveis; 

• remoção, para posterior aproveitamento, da camada superficial do solo (20 cm). O 

enleiramento da camada retirada será, sempre que possível, perpendicular ao sentido de 

escoamento das águas, evitando processos erosivos. 

 

A escavação deverá ser feita de forma a resultar uma seção transversal, tanto quanto possível, 

retangular. 

 

• Diretrizes básicas dos trabalhos de escavação 
 

Na praça das obras deverá permanecer somente a quantidade de material de escavação que 

estiver sendo manipulada. 

 

Para evitar que as valas ou cavas resultantes das escavações tenham que ficar abertas além do 

tempo estritamente indispensável, os trabalhos só poderão ser iniciados após a verificação da 

existência de todos os elementos necessários à perfeita e completa execução das obras. 

 

Para tanto, a Contratada, de posse dos projetos executivos, deverá programar com a Fiscalização 

as entregas dos materiais que a ela competir com a máxima antecedência, ficando inteiramente 

responsável pelo exato cumprimento destas indicações. 

 

• Classificação dos Materiais de Escavação 
 

Conforme Norma do DER-SP - ET-DE-Q00/002 emitida em março de 2006, os materiais 

ocorrentes no cortes devem ser classificados em conformidade com as seguintes definições: 
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MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA 
 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não 

com diâmetro máximo de 0,15 cm.  

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores de pneus, 

empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas.  

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

 

MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA 
 

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha sã, 

piçarras, isto é, material granular formado geralmente por fragmentos de rocha alterada ou 

fraturada: saibros, ou seja, material composto geralmente por areia e silte proveniente da 

alteração da rocha, argilas e rochas alteradas, cuja extração se processa por combinação de 

métodos que obriguem a utilização contínua e indispensável de equipamento de escarificação, 

constituído por trator de esteira escarificador de somente um dente - ripper, de dimensões 

adequadas.  

 

Pode, eventualmente, ser necessário o uso de explosivos.  

Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha com volume inferior a 2,0 m³ e os 

matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido ente 0,15 m e 1,0 m. 

 

MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA 
 

Compreendem a rocha sã, matacões maciços, blocos e rochas fraturadas de volume superior a 

2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em blocos menores, exigindo o uso contínuo 

de explosivos, ou outros materiais e dispositivos para desagregação da rocha. 

 

• Métodos Gerais de Escavação  
 

Deverão ser aproveitadas ao máximo as possibilidades de escavação mecanizada das obras, 

tendo em vista a redução do tempo de execução. A Fiscalização poderá exigir, a seu critério, a 

reformulação em quantidade e em qualidade dos equipamentos utilizados pela Contratada, quer 

no sentido de adaptá-los ao cumprimento dos prazos, quer no sentido de segurança do trabalho. 

 

Serviços de características específicas, isto é, aqueles em que a escavação mecanizada puser 

em risco a segurança dos trabalhos, deverão ser executados manualmente. 
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O material excedente para o reaterro deverá ser imediatamente carregado e transportado para 

áreas indicadas pela Fiscalização, uma vez que não poderá ficar em depósitos junto às 

escavações. 

 

Quanto às características geométricas das escavações, ter-se-á: 

 

• Forma de escavações, em geral 
 

A escavação deverá ser feita de forma a resultar uma seção retangular. Caso o solo não possua 

coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes admitir-se-ão taludes inclinados, de 

acordo com as dimensões do projeto. 

 

• Profundidade da vala, no caso de tubulações  
 

- tubulações de ferro fundido: recobrimento mínimo de 90 cm quando sob o leito de rua e de 

80 cm sob calçadas de pedestres. 

- tubos de PVC: recobrimento mínimo de 80 cm sob o leito das ruas ou travessias das 

mesmas. 

 

• Largura da vala, no caso de tubulações 
 

Quando não definida no projeto, a largura da vala deverá ser tão reduzida quanto possível, 

respeitando-se, na base da vala, o limite mínimo de D + 0,50 m para D < 400 mm e D + 0,80 m 

para D≥ 400 mm, onde D é o diâmetro da tubulação. 

 

• Transporte de material escavado 
 

O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes ou outro tipo de veículo adequado ao 

tipo de material a ser transportado, devendo o percurso ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

A Contratada deverá observar as leis de segurança do trânsito, para a efetivação dos transportes, 

tais como coberturas das cargas, condições de segurança dos veículos, sinalizações adequadas 

dos locais de saída, velocidade admissível, etc. 
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Caberá à Contratada a execução e a manutenção de toda a sinalização viária provisória, 

necessária à realização dos transportes dentro de padrões de segurança normalizados pelos 

órgãos competentes. 

 

A Contratada deverá manter os veículos em perfeitas condições de uso e de atendimento às leis 

de segurança do tráfego, respondendo pela completa manutenção desses. 

 

Não será permitido o tráfego de veículos julgados inadequados ou com os equipamentos de 

segurança e sinalização deficientes. Os serviços poderão ser suspensos, a critério da 

Fiscalização, diante de negligência ao atendimento desse item. 

 

A Contratada deverá manter os acessos e vias públicas em condições de uso permanente, 

garantindo sua constante limpeza e conservação. Responderá a todas as intimações efetuadas 

nesse sentido pelos órgãos da administração pública. 

 

A Contratada responderá por todos os acidentes de tráfego que envolverem veículos próprios ou 

de seus subcontratados. 

 

Todo material escavado e considerado inservível deverá ser imediatamente transportado para o 

local do bota-fora indicado pela Administração Regional e aprovado pela Fiscalização. 

 

• Aterros 
 

• Generalidades 
 

Os aterros compreendem a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais oriundos de escavação ou empréstimos. 

 

Esse serviço tem como função estabelecer bases para a construção, bem como a eventual 

substituição de materiais de qualidade inferior, previamente retirados, com a finalidade de 

melhorar a fundação do aterro. 

 

• Serviços Preliminares 
 

Para a execução do aterro, todas as obras realizadas deverão estar devidamente cadastradas, 

devendo o aterro ser precedido de limpeza. 
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No caso de valas contendo tubulações, antes do início dos reaterros haverá um teste para 

verificação da estanqueidade das juntas e da perfeita execução dos serviços. 

 

• Materiais para aterro 
 

O material de aterro terá como função melhorar a fundação do terreno onde se apoiarão as 

estruturas. Para tanto será geralmente composto por areia ou terra, sem detritos vegetais. 

 

• Aterro de cavas ou obras não lineares 
 

O material que comporá o aterro deverá ser lançado em camadas sucessivas, que não 

ultrapassem 0,20 m e extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. 

 

A fim de serem evitadas fendas, trincas e desníveis, em virtude de recalque nas camadas 

aterradas, essas deverão ser convenientemente compactadas num certo teor de umidade ótima, 

após homogeneização, para remoção de torrões secos e materiais conglomerados. 

 

Trechos que não atinjam condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, para se obter a 

massa específica aparente seca exigida pelo projeto. 

Os aterros deverão ser executados com o emprego de tratores de lâmina, escavotransportadores, 

motoescavotransportadores, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, rolos de pneus 

e pés de carneiro, estáticos ou vibratórios. 

 

Em locais onde se verificar a impossibilidade de se efetuar aterros ou reaterros com equipamentos 

motorizados e/ou após a execução das estruturas que compõem as diversas obras civis 

projetadas, estes deverão ser efetuados manualmente. A recomposição deverá atingir as cotas de 

projeto. 

 

Esse aterro ou reaterro manual será executado através de lançamentos do material em camadas 

de espessuras nunca superiores a 0,20 m e compactadas com equipamentos de pequeno porte, 

tais como soquetes manuais, sapos mecânicos ou outros julgados convenientes pela Fiscalização, 

desde que não ponha em risco a estabilidade das estruturas já executadas. 
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• Aterros de Valas 
 

O aterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies 

originais do terreno, ou da forma designada pela Fiscalização, e somente poderá ser executado 

após os testes e a autorização da mesma. 

 

A partir do fundo da vala, até 25 cm acima da geratriz superior da tubulação, o aterro deverá ser 

manual. Neste caso a espessura das camadas deverá ser de 10 cm e somente será permitido o 

uso de soquetes de ferro. O grau de compactação a ser atingido deverá ser da ordem de 72% a 

74% do Proctor Normal. 

 

• Controle 
 

No caso de aterros de valas ou cavas de fundação com controle do grau de compactação, deverá 

ser atingido o índice mínimo de 95% do Proctor Normal. Poderão ser realizados ensaios para 

verificação deste índice. 

 

Caso não se adote controle laboratorial do grau de compactação, a verificação será feita 

visualmente pela Fiscalização. 

 

5.8 ESCORAMENTOS 
 

Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamento, 

a Contratada será obrigada a providenciar o escoramento adequado. 

 

Será obrigatório o escoramento para valas ou escavações de profundidades superiores a 1,50m, 

conforme Portaria nº46 do Ministério do Trabalho, de 09/02/1962. Os tipos de escoramento 

utilizados serão os determinados em projeto, ou a critério da Fiscalização, dentre os a seguir 

apresentados. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quando da abertura de valas ou cavas, qualquer que 

seja o tipo de escoramento utilizado, ou principalmente na ausência deste. 

 

Para evitar percolação de águas pluviais dentro da vala ou cava, a Contratada deverá: 

- no aparecimento de trincas laterais à escavação providenciar a vedação das mesmas e a 

impermeabilização da área;  
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- vistoriar continuamente a ocorrência de penetração de água no interior da escavação, 

tomando, sempre que se verifique este fato, providências no sentido de impedir o seu 

prosseguimento;  

- quando necessário, promover a construção de muretas longitudinais nas bordas das 

escavações, desviando as águas para um local adequado de descarga. 

 

Sempre que forem encontradas redes públicas de distribuição de água no interior da escavação 

estas deverão ser pontaleteadas junto às bolsas, no máximo a cada dois metros, antes do aterro 

da vala ou cava. 

 

A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder alterações nos projetos dos sistemas de 

escoramentos, caso haja conveniência de ordem técnica e econômica. 

Os itens a seguir descrevem os tipos de escoramentos a serem utilizados. 

 

• Pontaleteamento 
 

O solo lateral à cava ou vala será contido por tábuas de madeira de lei de 27 x 160 mm, 

espaçadas de 1,35 m, travadas horizontalmente por estroncas de madeira roliça com diâmetro de 

20 cm. 

 

• Descontínuo, em Madeira 
 

Esse escoramento consiste na contenção do solo lateral à vala ou cava, com pranchões de 

madeira de 22 cm de largura x 5 cm de espessura, cravados no fundo da escavação e espaçados 

no máximo de 1,00 m. Os pranchões são travados horizontalmente por longarinas de madeira, 

contínuas, de 22 x 7,5 cm, espaçadas no máximo de 1,50 m de eixo a eixo. As longarinas 

descarregarão seus esforços em estroncas de madeira roliça, de diâmetro mínimo igual a 20 cm, 

com espaçamento horizontal de 1,00 m e vertical de 1,50 m, a contar dos eixos. 

 

As emendas das longarinas deverão ocorrer sempre sobre o eixo do pranchão vertical cravado, de 

forma a coincidir com eixo da estronca de madeira roliça. 

 

• Contínuo, em Madeira 
 

O escoramento contínuo em madeira consistirá na contenção do solo lateral à vala ou cava com 

pranchões de madeira de 2 cm de largura por 5 cm de espessura, cravados no fundo da 

escavação, justapostos uns aos outros, sem espaçamento entre eles. Os pranchões serão 
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travados horizontalmente por longarinas de madeira, contínuas, de 22 x 7,5 cm, espaçadas de no 

máximo 1,50 m de eixo a eixo. As longarinas descarregarão seus esforços em estroncas de 

madeira roliça, de diâmetro mínimo de 20 cm, com espaçamento horizontal de 1,00 m e vertical de 

1,50 m, a contar dos eixos. 

 

As emendas das longarinas deverão ocorrer sempre sobre o eixo do pranchão vertical cravado e 

de forma a coincidirem com o eixo da estronca de madeira roliça. 

 

• Escoramento Especial 
 

O solo lateral à cava, neste caso, será contido por pranchas de madeira de lei de 50 x 160 mm, do 

tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 80 x 180 mm, 

em toda a sua extensão, e estroncas de madeira roliça com diâmetro de 20 cm, espaçadas de 

1,35 m, exceto nas extremidades das longarinas, onde as estroncas estarão a 0,40 m. 

• Escoramento com Perfis Metálicos e Pranchas de Madeira 
 

Neste caso, o solo lateral às cavas será contido por escoramento metálico-madeira, constituído 

com perfis metálicos e pranchas de madeira. A escavação e a retirada do material poderão ser 

feitos por caçamba “clamshell” operando entre as estroncas. 

 

Na cravação dos perfis, não sendo encontrados matacões, rochas ou quaisquer outros elementos 

impenetráveis, a “ficha“ será aquela especificada em projeto. Havendo obstáculo que acarrete 

“ficha” insuficiente, será obrigatório o uso de estronca adicional, cuja cota deverá estar marcada 

no topo do perfil antes de ser iniciada a escavação. 

 

Se o solo apresentar uma camada mole e outra rígida, a montagem do escoramento poderá ser 

feita através de estroncas provisórias, de modo a possibilitar a escarificação do material por 

equipamentos internos à vala. O comprimento da vala escorada com estroncas provisórias não 

deverá ser superior a 4 m. A remoção das estroncas provisórias será feita imediatamente após a 

colocação do quadro definitivo de longarinas-estroncas. Os trabalhos de substituição deverão ser 

contínuos. 

 

O empranchamento deverá acompanhar a escavação, não podendo haver vãos sem pranchas 

entre perfis, com altura superior a 0,50 m em terreno mole, e a 1,00 m em terreno rígido. O 

empranchamento deverá ser feito na mesma jornada de trabalho da escavação. 
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Todo cuidado deverá ser tomado na colocação das estroncas, cuidando-se que as mesmas 

fiquem perpendiculares aos planos dos escoramentos. 

A retirada dos escoramentos das valas deverá obedecer às seguintes prescrições: 

- o plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela 

Fiscalização;  

- a remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro e a 

compactação, com a retirada progressiva das cunhas;  

- uma vez atingido o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e 

removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os 

elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma 

forma e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento; 

- as estacas e elementos verticais do escoramento serão removidos com a utilização de 

dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com auxílio de 

guindastes, logo que o aterro atinja nível suficiente, segundo estabelecido no plano de 

retirada;  

- os furos deixados no terreno pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão 

ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água. 

 
5.9 ESGOTAMENTO E DRENAGEM 
 

Quando a escavação atingir o lençol de água, o local deverá ser conveniente e permanentemente 

drenando, de forma a impedir que a água se eleve no interior da escavação, até que os serviços 

executados atinjam cota superior à comumente alcançada pelas águas. 

 

A drenagem deverá ser feita de modo a impedir que a água corra por sobre os serviços 

anteriormente executados, lavando concretos ou carregando areias ou britas dos lastros de 

fundação. 

 

A água retirada das escavações deverá ser encaminhada para fora dos limites da zona de 

trabalho, por meio de calhas ou condutos, de modo a evitar alagamento dos terraplenos vizinhos 

ou a inundação de outras valas. 

 

Na drenagem poderão ser usadas valetas, drenos cegos ou franceses, drenos perfurados e 

drenos sem perfuração. A profundidade, dimensionamento, declividade e características serão 

definidos para cada caso particular pela Contratada e aprovados pela Fiscalização. 
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Caso seja constatada a necessidade, o rebaixamento poderá ser executado por bombeamento 

direto. Para tanto a Contratada deverá ter disponível, no canteiro de obras, bombas em 

quantidade compatível com as frentes de serviços. 

 

5.10 INTERFERÊNCIAS NA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE 
 

Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de 

implementação das obras, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários 

à execução das mesmas. 

 

Dever-se-ão executar todas as sustentações ou remanejamentos de instalações subterrâneas 

superficiais e aéreas existentes, cadastradas ou não, que interfiram nos serviços executados, 

assegurando seu perfeito funcionamento nas novas posições. 

Todas as instalações deverão ser cadastradas. 

 

As sustentações deverão ser projetadas e programadas com a devida antecedência e de acordo 

com a Fiscalização e/ou concessionárias, devendo-se tomar, na execução dos serviços, os 

cuidados e precauções que se fizerem necessários, a fim de serem evitados danos às instalações 

existentes, cadastradas ou não. 

 

A Fiscalização fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, 

entretanto ocorrer outras, não cadastradas, cuja sustentação deverá ser programada de forma a 

não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras. 

 

Não havendo possibilidade de sustentação, a critério da Fiscalização, proceder-se-á ao 

remanejamento da interferência, que poderá ser definitivo ou provisório. 

 

5.11 TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 
 

• Transporte, Estocagem e Movimentação de Tubos e Peças 
 

• Carregamento dos Tubos 
 

O manuseio dos tubos e peças especiais em seu carregamento deverá ser feito com o auxílio de 

tiras de lona ou nylon, suficientemente fortes para resistirem ao peso dos tubos e peças especiais. 

As tiras de lona ou nylon deverão estar perfeitamente ajustadas a seu diâmetro, a fim de não 

danificarem a pintura de proteção. 
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Não será permitido o uso de cabos, correntes, ganchos, barras ou alavancas que possam afetar o 

revestimento dos tubos durante o manuseio e o transporte. 

 

Os tubos e peças especiais que forem danificados por quedas durante as operações de manuseio 

e carregamento serão rejeitados e deverão ser repostos ou recuperados sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

• Transporte dos Tubos 
 

Os tubos a serem transportados deverão ser acondicionados sobre berços almofadados com feltro 

ou borracha na parte curva, que forneçam proteção adequada contra amassamentos e outros 

danos possíveis de ocorrer. 

O feltro ou borracha de proteção dos berços deverá ter dimensões suficientes para evitar o 

contato do tubo com qualquer outra parte do berço. 

 

Os berços deverão ter curvatura adequada ao diâmetro dos tubos e largura suficiente para o 

assentamento dos mesmos, evitando qualquer tipo de dano. Deverão ser fixados no caminhão ou 

na carreta de modo a proporcionarem segurança durante o transporte. Os tubos deverão ser 

convenientemente acomodados, a fim de evitar choques ou contato com superfícies abrasivas. 

 

Para o transporte, os tubos deverão ser reforçados internamente com cruzetas nas extremidades 

livres de revestimento, a fim de evitar as deformações ou “ovalizações”. 

 

• Descarga dos Tubos 
 

A descarga dos tubos, sempre que possível, será feita próxima ao local de assentamento. 

 

Não será permitido que os tubos sejam jogados no solo diretamente do caminhão ou da carreta. 

Deverão ser utilizados equipamentos mecânicos apropriados e suportes de lona ou nylon 

suficientemente largos para o manuseio da descarga, a fim de evitar marcas constantes no 

revestimento. Esses suportes terão largura mínima de 40 cm e deverão ser utilizados no ponto de 

equilíbrio do tubo. 

 

A retirada dos tubos dos caminhões ou carretas deverá ser feita por equipamentos adequados, 

permitindo-se o uso de guinchos providos de correntes com duas patolas nas pontas, desde que 

essas suspendam o tubo pelas extremidades não revestidas e não entrem em contato com os 

revestimentos interno e externo. 
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Quando os tubos forem deixados sobre o terreno, deverão ser colocados em peças de madeira 

situadas sob as extremidades não revestidas, respeitando-se as indicações previstas para 

armazenamento e estocagem dos mesmos. 

 

• Armazenamento ou Estocagem dos Tubos 
 

Os tubos deverão ser estocados, preferencialmente, ao lado da diretriz das linhas, de forma a 

permitir fácil movimentação para o local de assentamento. 

 

Os tubos poderão ser estocados em pilhas, com peças de madeira intercaladas entre eles. As 

pilhas não deverão ultrapassar 3,50 m de altura, compatíveis com a utilização de equipamentos 

simples para movimentação, sem risco de danificar o revestimento. 

 

Para a estocagem, os suportes deverão ser bastante largos ou acolchoados com material elástico, 

para evitar deformações no revestimento. Isso deverá ser arranjado de maneira que a tubulação 

revestida descanse sobre a largura total do suporte. 

 

Não será permitido a trabalhadores ou outras pessoas andarem sobre os tubos ou no interior dos 

mesmos. 

 

• Movimentação dos Tubos 
 

Toda a movimentação dos tubos de sua posição de estocagem deverá ser feita com 

equipamentos apropriados previamente aprovados pela Fiscalização. 

 

Não será permitido o arraste ou rolamento direto dos tubos no solo, nem o uso de alavancas, 

correntes ou cabos de aço sem proteção de lona. 

 

• Berços de Apoio 
 

O leito das valas deverá ser revestido com um lastro para apoio dos tubos, a ser definido pela 

Fiscalização de acordo com as recomendações a seguir. Casos especiais não contemplados 

nestas especificações deverão ser submetidos à análise e aprovação da Fiscalização. 
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De Areia 

 

Deverá ser empregada areia grossa e apresentar um grau de compacidade relativa de 50%. A 

espessura das camadas deverá ser igual a 20 cm. 

 

De Pedra Britada 

 

Deverão ser executadas duas camadas: a primeira de brita nº 3 e a segunda de brita nº 2, ambas 

com 10 cm de espessura. 

 

Para as fundações será utilizada brita nº 2 com espessura de 5 (cinco) cm. 

 

De Concreto Magro 

 

A execução deste tipo de lastro deverá atender onde couber às especificações de “Estrutura de 

Concreto”, descritas adiante. A execução do lastro, propriamente dita, será em camada única de 

11 cm, conformada por formas de madeira e adequadamente vibrada. Deverá ser utilizado 

concreto com consumo mínimo de cimento de 110 kg por metro cúbico. 

 
De Cascalho de Cava 

 

O material a ser empregado será o cascalho comum, em seu estado natural. O lastro será 

executado em camadas de 10 cm de espessura, com o material previamente umedecido e 

posteriormente compactado. O número de camadas será determinado pela Fiscalização, para 

cada local, e a compactação será mecânica. 

 

• Assentamento de Tubulações e Peças 
 

• Tubos de Ferro Fundido e PVC 
 

A montagem das juntas dos tubos de ferro fundido deverá ser processada de acordo com a NB-

126 e a dos de PVC em conformidade com a NB-111 da ABNT. 

 

O apoio e a fixação dos mesmos obedecerão ao detalhamento do projeto executivo da tubulação, 

o mesmo ocorrendo com o tipo e dimensões das peças utilizadas. As alterações somente serão 

permitidas com consentimento prévio da Fiscalização. 
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No caso de tubos enterrados os mesmos deverão ficar apoiados ao longo de todo o corpo 

cilíndrico, e as juntas acomodadas em cachimbos escavados. 

 

Em terrenos acidentados o assentamento deverá ser iniciado pela extremidade mais baixa. 

 

Para o caso de ocorrer interrupção do assentamento da tubulação, a extremidade aberta deverá 

ser tamponada com peças provisórias, para evitar a penetração de água, animais ou outros 

materiais. 

 

A tubulação assentada será mantida na posição correta, iniciando-se o aterro e a compactação 

simultaneamente em ambos os lados e, posteriormente, nos cachimbos. 

 

A limpeza interna do tubo, após o assentamento, será feita através de uma bucha amarrada a 

uma corda previamente colocada em posição, sendo que esta, ao ser passada no interior do tubo, 

não deverá soltar fiapos, danificar o revestimento ou deslocar o tubo de sua posição. 

 

A ligação entre os tubos, ou entre esses e as peças especiais, será feita através de juntas 

elásticas, mecânicas ou flangeadas. 

 

a) Juntas elásticas 
 

As bolsas deverão ser limpas, removendo-se completamente todo o material estranho ou excesso 

de revestimento na ranhura que irá receber a junta, em todo perímetro, na distância recomendada 

para a penetração na bolsa. As bordas externas não deverão apresentar arestas vivas, sendo 

que, quando o tubo for cortado no campo, a ponta será convenientemente chanfrada. Os anéis de 

borracha deverão ser colocados com a face perfurada voltada para dentro do tubo, sendo a 

posição correta verificada com o auxílio de ferramenta adequada. A ponta do tubo deverá estar 

nivelada e centralizada para a sua introdução na bolsa. 

 

Após a aplicação do lubrificante adequado e verificado o perfeito ajuste em todo o perímetro de 

anel, a ponta será introduzida com pressão uniforme até atingir o fundo da bolsa, recuando-se o 

tubo, no máximo, 10 mm, a fim de permitir a mobilidade da junta das tolerâncias normalizadas. 

 

A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada para montante, 

exceto nas tubulações sob pressão, quando são aceitáveis quaisquer dos sentidos. 
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b) Juntas mecânicas 
 

São consideradas juntas mecânicas os acoplamentos efetuados entre peças que, garantindo a 

vedação, conservem a descontinuidade entre as peças ligadas. Essas juntas poderão ser do tipo 

“Dresser”. “Gibault”, “Alvenius” ou “Straubflex”, sendo que o projeto indicará o tipo de junta e sua 

localização. 

 

Deverão ser verificados os mesmos cuidados previstos para limpeza no item anterior. 

 

As juntas mecânicas efetuadas com o uso de parafusos e porcas deverão ser apertadas de modo 

alternado, defasadas em 180º, para proporcionar aperto uniformemente distribuído. 

 
c) Juntas flangeadas 
 

Para a montagem de juntas flangeadas deverá ser observado que o plano de face dos flanges 

esteja perpendicular ao eixo da peça. O plano vertical que contiver o eixo da peça deverá passar 

pelo meio da distância que separa os dois furos dos parafusos superiores, verificando-se esta 

condição com nível de bolha. 

 

Do mesmo modo que para as juntas mecânicas, os parafusos, após colocação da arruela entre os 

ressaltos, deverão ter apertos gradual e diametralmente opostos. 

 

d) Casos especiais 
 

Não serão aceitas soldagens executadas no campo em peças de ferro fundido, sendo que, 

alternativamente e a critério da Fiscalização: 

• a peça deverá ser executada em aço; 

• poderão ser aceitas peças soldadas em oficina que disponha de forno para pré-

aquecimento  e meios para o resfriamento controlado da peça. 

 

• Válvulas 
 

A montagem das válvulas será precedida da verificação do posicionamento correto dos flanges, 

de tal maneira que o plano de face do flange fixo esteja, forçosamente, perpendicular ao eixo da 

tubulação. O plano vertical que contiver o eixo do tubo deverá passar pelo meio da distância que 

separa os dois furos superiores. 
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Esta condição poderá ser verificada com adequado nível de bolha de ar, aplicado aos dois furos 

superiores. 

 

As válvulas deverão ser montadas totalmente abertas nas linhas de juntas soldadas e totalmente 

fechadas nas demais; as válvulas montadas abertas somente poderão ser acionadas após 

limpeza prévia. 

 

Durante a montagem das válvulas o operador deverá protegê-las contra eventuais danos e 

sujeiras. 

 

As válvulas serão entregues montadas, ou em subconjuntos próprios para seu manuseio. 

Estando o conjunto da válvula completamente instalado, limpo e lubrificado, e tendo sido 

verificado todo o seu mecanismo, a válvula deverá ser operada em todos os cursos. 

 

Feitos os ajustes necessários, a válvula deverá funcionar suavemente, de acordo com as 

características próprias do equipamento. 

 

Não deverão ser efetuadas modificações ou ajustes de peças fixas e móveis sem prévia 

autorização da Fiscalização. 

 

• Ensaio das Linhas 
 

Caberá à Contratada, providenciar todos os recursos e coordenar todas as atividades necessárias 

à execução dos testes de linha, destinados a determinar possíveis falhas de material, mão-de-

obra e/ou métodos de construção. 

 

Todas as tubulações deverão ser submetidas a teste hidrostático, de acordo com os 

procedimentos descritos as seguir: 

- à Contratada competirá apresentar um método para execução do teste hidrostático, para 

prévia aprovação, no qual deverá constar, no mínimo: a pressão, o tempo de duração, os 

trechos a serem ensaiados, os locais para medição e os critérios de operação;  

- a Contratada poderá propor à Fiscalização a divisão da linha em outros trechos ou seções, 

não previstos inicialmente para efeito de teste, caso este procedimento seja justificável 

para a obtenção de melhores condições ou maiores facilidades para a realização dos 

testes. Nesse caso, a Contratada deverá apresentar uma especificação completa e uma 

descrição detalhada dos testes a serem efetuados, para aprovação prévia da Fiscalização;  
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- os trechos da tubulação utilizados nas travessias aéreas deverão, conforme o método e a 

critério exclusivo da Fiscalização, ser submetidos aos mesmos testes específicos para as 

travessias subterrâneas;  

- a Fiscalização e a Contratada deverão determinar, de comum acordo, os pontos em que 

deverão ser instalados os instrumentos registradores de pressão. 

 

A execução dos trabalhos de correção das eventuais falhas verificadas será de responsabilidade 

da Contratada, devendo as mesmas ser imediatamente reparadas. 

 

Todos os recursos de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, etc., 

necessários à completa realização dos testes, bem como à execução dos trabalhos de correção 

das eventuais falhas verificadas, serão de única e exclusiva responsabilidade da Contratada. 

A Contratada montará os instrumentos de pressão numa derivação conectada à tubulação em 

teste, submetendo-os a um ensaio de pressão a fim de verificar seu funcionamento e respectiva 

calibração. 

 

Durante a execução do teste hidrostático, a Contratada efetuará leituras a cada hora, anotando os 

resultados em relatório apropriado. 

 

Após a execução do teste a Contratada fará uma análise dos resultados obtidos e os apresentará 

à Fiscalização para aprovação. 

 

5.12 ESTRUTURAS DE CONCRETO 
 

A execução das estruturas de concreto deverá obedecer rigorosamente ao projeto, especificações 

e detalhes, assim como às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da 

Contratada a resistência e estabilidade de qualquer parte da estrutura executada. 

 

Para efeito dessas especificações deverão ser consideradas as seguintes Normas: 

• NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação; 

• NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - Especificação; 

• NBR 5735 - Cimento Portland de Alto Forno - Especificação; 

• NBR 5736 - Cimento Portland Pozolânico - Especificação; 

• NBR 5737 - Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos; 

• NBR 5737 - Cimento Portland de Alta Resistência a Sulfatos - Especificação; 

• NBR 7211 - Agregados para Concreto - Especificação; 

• NBR 11.768 - Aditivos para Concreto de Cimento Portland - Especificação; 
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• NBR 7480 - Barras e fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado - 

Especificação; 

• NBR 7481 - Telas de Aço Soldadas para Armadura de Concreto - Especificação; 

• NBR 7212 - Execução de Concreto Dosado em Central - Procedimento; 

• NBR 7681 - Calda de Cimento para Injeção - Especificação; 

• NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento; 

• NBR 7187 – Projeto de Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido - 

Procedimento; 

• NBR 5738 – Concreto – Procedimento para Moldagem e Cura de Corpos de Prova; 

• NBR 5739 – Concreto - Ensaios de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos; 

• NBR NM67 - Concreto – Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de 

Cone. 

 

• Materiais Componentes do Concreto 
 

• Cimento 
 

O cimento deverá atender às exigências das seguintes Normas Brasileiras: 

• Cimento Portland Comum (CP): NBR 5732; 

• Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (ARI): NBR 5733; 

• Cimento Portland de Alto Forno (AF): NBR 5735; 

• Cimento Portland Pozolânico (POZ): NBR 5736; 

• Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação 

(MRS) e Cimento Portland de Alta Resistência e Sulfatos (ARS): NBR 5737. 

 

O cimento a ser utilizado nas obras será o portland comum. 

 

Para superfícies em contato com a água, utilizar cimento de Alto Forno (AF), com 8% de 

microssílica. 

 

A utilização de outros tipos de cimento dependerá de prévia e expressa autorização por parte da 

Fiscalização. 

 

Os ensaios das amostras de cimento deverão ser executados de acordo com as normas 

relacionadas. 
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Não deverá ser utilizado cimento quente, tampouco cimento de marcas diferentes em um mesmo 

elemento estrutural. 

 

O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente para permitir a concretagem 

completa das peças programadas, evitando interrupções no lançamento por falta de material. 

 

O armazenamento deverá ser feito de maneira tal que permita uma operação de uso em que se 

empregue em primeiro lugar o cimento mais antigo, antes do recém armazenado. 

Nas peças de concreto aparente, o cimento a ser empregado será de uma só marca e tipo, a fim 

de ser garantida a homogeneidade de textura e coloração. 

 

O armazenamento do cimento deverá ser feito com proteção total contra intempéries, umidade do 

solo e outros agentes nocivos às suas qualidades. 

 

• Agregados 
 

Os agregados deverão atender à especificação NBR 7211 da ABNT. 

 

Caso o agregado não se enquadre nas exigências da norma acima citada, a liberação ficará a 

cargo da Fiscalização. 

 

• Armazenamento dos Agregados 
 

Os diferentes agregados deverão ser armazenados em compartimentos separados, de modo a 

não haver possibilidade de se misturarem agregados de tamanhos diferentes. Igualmente deverão 

ser tomadas precauções de modo a não permitir mistura com materiais estranhos que venham a 

prejudicar sua qualidade. 

 

Os agregados que estiverem cobertos de pó ou materiais estranhos e que não satisfizerem às 

condições mínimas de limpeza deverão ser lavados, ou então rejeitados. 

 

Pelas causas acima apontadas, a lavagem ou rejeição não implica em ônus para a Contratante, 

correndo seu custo por conta da Contratada. 
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• Areia 
 

A areia deverá ser natural, quartzosa, de grãos angulosos e ásperos ao tato; ou artificial, 

proveniente do britamento de rochas estáveis, não devendo, em ambos os casos, conter 

quantidades nocivas de impurezas orgânicas ou terrosas, ou de material pulverulento. Não se 

permitirá o emprego de areia artificial como único agregado miúdo. 

 

Deverá ser sempre evitada a predominância de uma ou duas dimensões (formas achatadas ou 

alongadas), bem como a ocorrência de mais de 4% (quatro por cento) de mica. 

 

A areia deverá ser lavada sempre que for necessário, com ônus exclusivo da Contratada, devendo 

estar de acordo com a Especificação NBR 7211 da ABNT. Especial atenção deverá ser tomada à 

presença de cloretos e sulfatos no agregado. Periodicamente, ou quando se fizer necessário, 

serão feitos ensaios de caracterização. 

 

Pequenas variações de granulometria deverão ser compensadas na dosagem do concreto. 

 

• Agregados Graúdos 
 

Como agregado graúdo poderá ser utilizado o seixo rolado da vaza de rios ou pedra britada de 

rocha estável, com arestas vivas, isento de pó-de-pedra ou materiais orgânicos ou terrosos e não 

reativos com os álcalis de cimento. Deverão ser feitos ensaios para a verificação de acidez dos 

agregados, principalmente se for utilizado o seixo. O teor de acidez não poderá comprometer as 

características alcalinas do concreto. 

 

Havendo os dois materiais e não havendo grande diferença de preço, será preferida a pedra 

britada. Entre pedra britada de granito e pedra britada de basalto, esta deverá ser preferida, desde 

que os grãos sejam globosos, não lamelares. 

 

Os materiais deverão ser duros, resistentes e duráveis. 

 

Os grãos dos agregados deverão apresentar-se com forma normal, ou seja, as três dimensões 

espaciais com a mesma ordem de grandeza. 

 

Após a britagem o material deverá ser lavado para eliminação de materiais estranhos, uma ou 

mais vezes, de acordo com a Fiscalização. Vale a consideração feita para o agregado miúdo, 

quanto à presença de cloretos e sulfatos no agregado. 
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Serão considerados impurezas ou elementos nocivos: 

• pó-de-pedra; 

• materiais orgânicos, carvões, sais, em quantidades superiores a 1%; 

• argila, que quando não aderente aos grãos dos agregados, e estiver uniformemente 

distribuída, poderá ser tolerada até 3%. 

 

A resistência própria de ruptura dos agregados deverá ser superior à resistência do concreto. 

O armazenamento do agregado graúdo deverá obedecer às mesmas recomendações relativas ao 

armazenamento da areia. 

Deverão ser utilizados três tipos de agregados graúdos: 

• brita com diâmetro máximo de 19 mm (brita um); 

• brita com diâmetro máximo de 38 mm (brita dois); 

• brita com diâmetro máximo de 50 mm (brita três), o mesmo se aplicando quando do 

emprego de seixos rolados. 

Periodicamente, ou quando se fizerem necessários, serão feitos ensaios de caracterização para 

comprovação da qualidade e da manutenção das características das britas. 

Para estruturas em contato com a água, empregar brita de granito. 

 

• Água de Amassamento 
 

Deverá ser tal que não apresente impurezas que possam vir a prejudicar as reações da água com 

os compostos do cimento, como sais, álcalis ou materiais orgânicos em suspensão. A água 

potável da rede de abastecimento será considerada satisfatória para ser utilizada como água de 

amassamento. 

 

Caso seja necessária a utilização de água de outra procedência deverão ser feitos, no laboratório, 

ensaios com esta, em argamassa. As resistências obtidas deverão ser iguais ou superiores a 90% 

das obtidas com água de reconhecida boa qualidade e sem impurezas, aos sete e vinte e oito 

dias. Os ensaios químicos deverão atender ao especificado no item 8.1.3. da NBR 6118. 

 

A presença de cloretos e sulfatos ficará restrita aos seguintes limites máximos, cujos teores 

também incluam os já incorporados nos agregados e nos aditivos: 

 

• Concreto simples 
 
- Cloretos - máximo 2.000 ppm; 

- Sulfatos - máximo 1.500 ppm. 
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• Concreto armado 
 

- Cloretos - máximo 1.000 ppm; 

- Sulfatos - máximo 1.200 ppm. 

 

• Aditivos 
 
Sempre que considerados convenientes, desde que aprovados pela Fiscalização, serão 

empregados aditivos na confecção do concreto. 

O desempenho do aditivo será comprovado através de ensaios comparativos com um concreto 

“referência”, sem aditivo (NBR 11.768). Os aditivos deverão ser armazenados em local abrigado 

das intempéries, umidade e calor, por período não superior a seis meses. 

 

A resistência do concreto aditivado, na idade de 72 horas ou maior, não poderá ser menor que a 

resistência do concreto sem aditivos. 

 

Entender-se-ão por aditivos ou adjuvantes os produtos e processos destinados a atuar sobre os 

componentes do concreto, por via física ou química, com a finalidade de melhorar determinadas 

qualidades e características de preparo, manuseio e utilização, com menor dispêndio de energia 

ou com economia de material. 

 

Serão considerados os seguintes tipos de aditivos: 

 

• Plastificantes 
 

Têm por finalidade melhorar a plasticidade das argamassas e concreto, permitindo melhor 

compactação com menor dispêndio de energia, ou redução da quantidade de água, diminuindo a 

retratação, aumentando a resistência e economizando aglomerante. 

 

• Incorporadores de Ar 
 

Tem por finalidade principal aumentar a durabilidade das argamassas e concretos, melhorar 

também a plasticidade, facilitando sua utilização. Exigem para seu emprego o controle de volume 

de ar incorporado. 
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• Dispersores 
 
Produtos que, por sua adsorção à superfície dos grãos de cimento e elementos mais finos de 

areia, defloculam os grãos e os mantêm num estado de dispersão estável, em face das ações 

repulsivas de natureza elétrica. São utilizados quer para melhorar a resistência, quer para 

obtenção de argamassas injetáveis. 

 

• Impermeabilizantes 
 

Trata-se de produtos que agem por obturação dos poros ou por ação repulsiva com relação à 

água. 

 

• Aceleradores de Endurecimento 
 

Têm por finalidade reduzir o tempo de desforma das peças, podendo, inclusive, ser empregados 

quando a concretagem for efetuada a temperaturas mais baixas. Não será permitido o emprego 

de aceleradores contendo em sua composição cloreto de cálcio. 

 

• Expansores 
 

São compostos convenientemente dosados de materiais ferrosos granulados, agentes 

plastificantes, oxidantes e expansivos, que permitem compensar a retração das argamassas e 

concretos. Não será permitido o uso de expansores à base de pó de alumínio. 

 

• Aço 
 
O metal destinado às armaduras das estruturas de concreto armado, comumente designado ferro, 

será o aço doce homogêneo cujos tipos e bitolas constam das plantas específicas. 

 

O material deverá obedecer à NBR 7480. 

 

A estocagem do aço é fundamental para a manutenção de sua qualidade. Assim sendo, este 

deverá ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a, no mínimo, 7,5 cm do 

piso ou 30 cm do terreno natural. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da 

umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em 

processo de corrosão e ferrugem, apresentando redução na seção efetiva de sua área. 
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Quando o armazenamento durar mais que 30 (trinta) dias, deverá ser aplicado sobre o aço, óleo 

solúvel, sendo vedado o uso de graxa ou de óleos não solúveis em água. 

 

Será retirada, para ensaios, uma amostra de cada partida de material que chegar à obra. Os 

resultados dos ensaios serão analisados pela Fiscalização, a quem competirá aceitar ou rejeitar o 

material de acordo com a especificação correspondente. 

 

• Execução do Concreto 
 

• Dosagem do Concreto 
 

A Contratada submeterá à aprovação da Fiscalização a dosagem de concreto que pretende 

adotar para atingir a resistência mínima à compressão (fck) indicada nos desenhos. Para isso, 

deverá apresentar um certificado de garantia comprovando que tal dosagem cumpre esse 

requisito. O fck mínimo para estruturas em contato com a água é de 20 MPa, com fator água-

cimento ≤ 0,5. 

 

A dosagem terá que ser feita sempre de modo racional, de acordo com a NBR 6118, item 8.3, não 

se admitindo dosagens empíricas. 

 

Para alcançar o objetivo prefixado, deverão ser realizados com a devida antecedência e antes de 

proceder à concretagem, testes de prova com misturas de diferentes composições. Os corpos de 

prova resultantes dessas diversas misturas, devidamente catalogados e individualizados, depois 

de submetidos aos ensaios especificados nos métodos NBR 5738 e NBR-5739 da ABNT, 

determinarão quais as dosagens a serem adotadas e aprovadas pela Fiscalização. 

 

Uma vez determinada a dosagem, esta deverá ser obedecida integralmente na execução do 

concreto. Só poderá sofrer alterações se, em ensaios sucessivos, a critério da Fiscalização, ou 

sob proposta da Contratada devidamente aprovada, tais mudanças conduzirem ao mesmo 

resultado ou a resultados melhores que os obtidos no primeiro ensaio. 

 

Sempre que houver modificação nas características dos materiais componentes do concreto 

deverão ser feitos os ajustes necessários na dosagem. 

 

A produção dos materiais deverá resultar em um concreto com trabalhabilidade compatível com 

as características das peças a serem concretadas, considerando suas dimensões, densidade e 

espaçamento das armaduras. 
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Para se obter a resistência e a durabilidade requeridas e dar a adequada proteção às armaduras 

contra os efeitos de um meio ambiente desfavorável, as quantidades de cimento não poderão ser 

inferiores aos valores mínimos, e a relação água-cimento não poderá ultrapassar os valores 

máximos, os quais são apresentados a seguir. 

 

As quantidades mínimas de cimento, fixadas de acordo com os tipos de estruturas e influência do 

meio ambiente, salvo modificações determinadas pela Fiscalização, deverão ser: 

• estruturas de concreto simples: 250 kg de cimento por m3 de concreto; 

• estruturas expostas à ação de meios agressivos e reservatórios: 320 kg de cimento por m3 

de concreto (consumo mínimo); 

• concreto submerso lançado sob água: 400 kg de cimento por m3 de concreto; 

• concreto magro: 150 kg de cimento por m3 de concreto; 

• consumo máximo de cimento por m3: não poderá exceder o valor de 400 kg em qualquer 

peça da estrutura. 

 

Somente a Fiscalização poderá autorizar o emprego de cimento em quantidade superior a 400 

kg/m3 de concreto. 

 

A relação água-cimento será fixada levando-se em conta os seguintes fatores: 

• resistências (fck) especificadas no projeto; 

• características e necessidades da estrutura, sua exposição ao meio ambiente, 

durabilidade, impermeabilidade, etc.; 

• outros requisitos, tais como resistência à ação de desgastes, modo de evitar contrações 

excessivas, etc., 

• natureza e forma dos agregados miúdos. 

 

A relação água-cimento a ser adotada deverá ser a menor possível para alcançar os objetivos 

acima citados e apresentar trabalhabilidade compatível com a aplicação, bem como atender ao 

limite máximo de 0,52 l/kg. 

 

O teor de umidade dos agregados miúdos deverá ser determinado por meio de higrômetros 

atuados eletricamente, ou por qualquer outro processo indicado ou aprovado pela Fiscalização, de 

modo a poder corrigir a relação água cimento sempre que necessário. 

 

A falta de trabalhabilidade provocada pela adoção de baixos fatores água-cimento poderá ser 

compensada pela utilização de aditivos, de comum acordo com a Fiscalização e após ensaios que 

confirmem a não influência desse aditivo na qualidade final do concreto. 
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• Mistura e Amassamento do Concreto 
 

• Generalidades 
 

O traço do concreto a ser utilizado deverá obedecer ao resultado obtido nos ensaios preliminares. 

 

O cimento será sempre medido em peso, tomando-se como unidade o saco de cimento, 

previamente aferido, não sendo permitido o uso de frações de saco. 

 

No caso de cimento a granel, a mistura deverá ser feita utilizando-se dosadores em peso, 

rigorosamente controlados e aferidos conforme as normas da ABNT, para fornecer a quantidade 

exata de cimento requerida. 

 

Quando for utilizado o “controle rigoroso” na execução do concreto, os agregados, tantos miúdos 

como graúdos, deverão ser medidos em peso. 

 

O controle da água poderá ser feito em peso ou volume, não devendo apresentar diferenças 

maiores que 2% sobre o índice estabelecido. 

 

O teor de umidade dos agregados miúdos e graúdos deverá ser determinado antes da aplicação, 

de forma a permitir a manutenção do fator água-cimento adotado. 

 

No caso do “controle razoável” na execução do concreto, a medição dos agregados poderá ser 

feita em volume, utilizando-se caixas de dimensões capazes de fornecer volumes de agregados 

cujo peso seja correspondente ao necessário à mistura. Essas caixas deverão ser vistoriadas e 

aprovadas pela Fiscalização. 

 

Qualquer que seja o tipo de controle adotado, em função das características finais do concreto a 

que se pretende atingir, e a critério da Fiscalização, o concreto só deverá ser preparado nas 

quantidades necessárias para o uso. Excessos ou sobras de massa preparada e não aplicada 

serão rejeitados. 

 

Do mesmo modo, o concreto em início de pega, devido à demora em sua aplicação, não poderá 

ser remisturado para novo aproveitamento; deverá ser retirado da obra sem ser aplicado, não 

cabendo à Contratada nenhuma indenização por essa perda. 

 

A operação de mistura e amassamento do concreto poderá ser efetuada de três modos: 
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• mistura do concreto em betoneira mecânica na obra (somente para concreto magro de 

regularização); 

• mistura do concreto em central de concreto na obra; 

• mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada. 

 

Em qualquer dos casos a Contratada será a única responsável pelo concreto aplicado na obra. 

 

• Operação de mistura com betoneira mecânica na obra 
 

Antes de iniciar a operação de concretagem o tambor rotativo da betoneira deverá se encontrar 

perfeitamente limpo e sem resquícios de materiais das betonadas anteriores. Proceder-se-á a um 

ligeiro umedecimento do tambor e, em seguida, despejar-se-á nele parte do agregado graúdo. A 

seguir será colocado todo o cimento e o agregado miúdo (areia), devendo a betoneira continuar 

em movimento. 

 

Despejar-se-á então parte da água e o restante do agregado graúdo. O restante da água deverá 

ser completado antes de transcorrer 1/4 do tempo total da mistura. 

 

O tempo de duração da mistura, depois da última adição de agregado, para capacidade de até 1 

m3, será de 2,0 minutos. Para cada 0,4 m3 de acréscimo na capacidade, o tempo de mistura será 

de mais 15 segundos. Findo este tempo, a mistura será despejada da betoneira, podendo então 

ser levada para a obra. A mistura será julgada homogênea quando: 

• apresentar cor e consistência uniformes; 

• a variação no abatimento das amostras, no ensaio de tronco de cone, tomada no primeiro 

e no último quarto de descarga, não exceder 3 cm a média dos valores. 

A variação no peso do agregado graúdo, por metro cúbico de concreto, nas amostras no primeiro 

e no último quarto de uma betonada, não poderão exceder 65 kg/m3 de concreto, na média dos 

dois valores. 

 

Estes ensaios serão feitos diretamente pela Fiscalização, devendo a Contratada providenciar o 

acesso para retirada das amostras. 

 

O movimento rotativo do tambor da betoneira deverá estar situado entre quatorze e dezoito 

rotações por minuto, salvo se houver indicações diferentes para o tipo de betoneira usada. 

 

A temperatura dos componentes, bem como a da mistura durante a operação, deverá estar dentro 

de limites razoáveis, de modo a não afetar a resistência nem provocar a fissuração do concreto. 
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A betoneira não deverá ser carregada além da capacidade indicada pelo fabricante. 

 

No final de cada betonada, o tambor deverá ser rigorosamente limpo. 

 

• Mistura do concreto em central de concreto na obra 
 

A operação de mistura em central de concreto na obra deverá obedecer a todas as especificações 

do caso anterior e da NBR 7212 da ABNT. 

 

O funcionamento da central, sua capacidade e seus elementos de controle de abastecimento 

serão vistoriados e aprovados pela Fiscalização, que poderá mandar substituir qualquer elemento 

julgado não satisfatório por outro em condições de preencher sua função. 

 

• Mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada 
 

Quando o concreto for fornecido por empresa especializada, qualquer entrega na obra deverá ser 

acompanhada do certificado, emitido pelo fornecedor, no qual deverão constar: atestado de 

dosagem, hora de saída da central e quantidade de mistura, além de outros dados necessários ao 

perfeito controle do material transportado, a critério da Fiscalização. 

 

O fornecimento deve obedecer ao especificado na NBR 7212. 

 

A Fiscalização poderá, ainda, manter um técnico na central de concreto para controlar os traços 

preparados, com a finalidade de confirmar os dados fornecidos pela empresa produtora. 

 

O fornecimento de concreto deverá ser programado de tal maneira que se possa realizar uma 

concretagem contínua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas, de modo a impedir o 

início de pega das camadas já colocadas antes de receber nova camada. 

 

Quando necessário, poderá ser adicionado ao concreto um retardador de pega, com ou sem efeito 

plastificante, conforme conveniência, a critério da Fiscalização. 

 

O transporte do concreto deverá ser feito através de caminhões betoneira e o prazo entre a saída 

da central e a conclusão de lançamento será de, no máximo, 90 minutos, salvo os casos de 

utilização de aditivo retardador de pega, em que deverá ser observado o início de pega do 

concreto. 
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A carga do caminhão betoneira não deverá exceder 80% do volume do tambor, e a velocidade de 

rotação do mesmo deverá ser no mínimo de quatro revoluções por minuto. 

 

Os caminhões deverão estar equipados com contadores de voltas e hidrômetros para permitir a 

verificação desta especificação. 

 

• Lançamento do Concreto 
 

• Generalidades 
A Fiscalização deverá ser notificada, no mínimo 24 horas antes do lançamento do concreto, para 

poder vistoriar o estado das formas, armações e espaçamento das pastilhas, verificar as 

providências tomadas para fornecimento do concreto, conferir se no canteiro existe materiais e 

equipamentos suficientes para a execução do serviço e designar pessoa autorizada para 

acompanhar a concretagem. Sendo satisfatória a vistoria, será autorizada a operação, desde que 

já sejam conhecidos os resultados dos testes para a determinação da resistência para cada traço 

de concreto a ser utilizado e a respectiva relação água-cimento. 

 

O lançamento do concreto, exceto quando autorizado pela Fiscalização, só poderá ser feito 

durante as horas do dia, subordinado à temperatura ambiente, que não poderá ser inferior a 10º 

C, nem superior a 40ºC, e levando-se em consideração o estado do tempo. Essa operação não 

poderá ser feita em caso de chuva muito forte. Quando a chuva se iniciar durante a operação de 

concretagem, a Fiscalização poderá autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha a 

prejudicar o concreto, removendo as partes afetadas pela chuva. 

 

A Fiscalização poderá autorizar a execução de lançamento nas horas noturnas, desde que a 

Contratada tenha instalado no local um sistema de iluminação eficiente, seguro e suficiente para 

ao bom andamento da operação e do controle por parte da Fiscalização. 

 

No caso de temperatura ambiente superior a 40ºC deverão ser tomados cuidados especiais com 

respeito ao esfriamento dos agregados e conservação da relação água-cimento. 

Em dias muito quente e ventilado, deverá ser evitado o início da concretagem de lajes no período 

da manhã, de modo a não permitir que a pega se inicie nas horas mais quentes do dia, que 

poderia resultar em fissuramento por retratação. 

 

Esse tipo de serviço, de comum acordo com a Fiscalização, deverá ser iniciado no meio da tarde, 

após certificar-se da baixa possibilidade de ocorrência de chuvas. 
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Em nenhum caso poderá ser excedido o prazo de 45 minutos entre o início e o fim do lançamento 

da carga completa de um caminhão betoneira, de forma a evitar possíveis segregações, salvo o 

concreto com utilização de aditivo retardador de pega. Além desse prazo, a massa pronta e ainda 

não aplicada será rejeitada e deverá ser removida do canteiro, não cabendo a CASAL nenhum 

ônus por essa perda de material. 

 

Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega, conforme o item 13.2 da NBR 

6118. 

 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o concreto até as 

formas só será permitido quando autorizado pela Fiscalização. 

 

Se esse sistema for adotado, e a qualidade de concreto ao chegar à forma e seu manuseio não 

forem satisfatórios, a Fiscalização poderá interditar seu uso, substituindo esse método por outros 

adequados. Nos locais de grande inclinação as canaletas ou calhas deverão ser equipadas com 

placas de choque ou defletores, ou ser dispostas em trechos curtos, com alteração na direção do 

movimento. Todas as canaletas, calhas ou tubos deverão ser mantidos limpos e livres de 

quaisquer resíduos de concreto endurecido. As canaletas e as calhas abertas deverão ser 

metálicas ou revestidas de metal devendo estar o mais próxima possível do ponto de despejo. 

 

Quando a descarga tiver que ser intermitente, deverá ser instalada uma comporta ou outro 

dispositivo de regulagem de descarga. 

 

A altura máxima para lançamento do concreto será de 1,5 m para peças esbeltas, como por 

exemplo, paredes, e de 2,0 m nos demais casos. A distância entre dois pontos de lançamento não 

poderá ser superior a 2,0 m. 

 

Ao se concretar lajes inferiores, deverá ser obrigatoriamente concretado em conjunto o arranque 

das paredes, numa altura de 30 a 40 cm, incluindo também todo o chanfro. 

 

Deverá ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de 24 horas o plano de 

concretagem a ser aprovado pela Fiscalização. 

 

• Lançamentos em fundações 
 

A superfície destinada a receber o concreto deverá estar perfeitamente nivelada, limpa e 

compactada. Havendo água, a mesma terá que ser retirada antes do início da concretagem. 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE________________________________________53 

Qualquer fluxo de água corrente deve ser evitado para impedir o empobrecimento do teor de 

cimento da massa. 

 

Caso a superfície da fundação esteja seca, deverá ser umedecida antes da concretagem, 

evitando-se o empoçamento de água. 

 

Se a superfície apresentar rochas detonadas, todas as fendas e rachaduras aparentes deverão 

ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, antes de se iniciar o lançamento do concreto. 

 

• Adensamento do Concreto 
 

Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de vibração, ou na forma 

ordenada pela Fiscalização. O número e tipo de vibradores requeridos, bem como sua 

localização, serão determinados pela Fiscalização. 

 

O concreto deverá ser lançado na formas em camadas horizontais, nunca superiores a 3/4 do 

comprimento de agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à ação dos mesmos. 

 

A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com freqüência de 5.000 a 7.000 

rpm, tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas, nem deslocar as armaduras nelas 

existentes. 

 

A distância da imersão da lança, entre um ponto e o sucessivo, não deverá ser maior que 40 cm. 

A duração de cada vibração deverá ser no máximo de 30 segundos; findo esse tempo, a lança 

deverá ser retirada lentamente, para evitar a formação de vazios ou bolsas de ar. De modo algum 

a lança do vibrador deverá ser usada para empurrar ou deslocar o concreto nas formas. 

 

Em elementos estruturais muitos delgados, ou de armaduras muito densas, a critério da 

Fiscalização, a vibração poderá ser feita por vibradores externos ou de placas vibratórias, tendo-

se os mesmos cuidados em relação às formas e ferragens. 

 

• Cura do Concreto 
 

As superfícies de concreto serão protegidas contra as condições atmosféricas causadoras de 

secagem prematura, de forma a se evitar a perda de água do material aplicado. 

 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE________________________________________54 

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, e a aspersão de água deverá prolongar-se por quatorze 

dias. Nas superfícies das lajes deverá ser previsto o represamento de uma delgada lâmina d’água, 

assim que se verifique o início de pega do concreto. 

 

O período de cura, seus métodos e tempos de duração são a seguir especificados. 

 

• Cura pela água 
 

O concreto, depois de lançado, deverá ser conservado úmido por um período de tempo nunca 

inferior a sete dias. A cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de água, camada 

de areia úmida ou panos de saco, molhados e espalhados em toda a superfície. A cura deverá ser 

iniciada logo após a verificação do início de pega nos trechos concretados. A água deverá ser do 

tipo da que foi empregada na concretagem. O período de cura deverá ser aumentado em até 50% 

nos seguintes casos: 

- quando a menor dimensão da seção da viga ou laje for maior que 75 cm; 

- quando a temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco; 

- quando houver contato com líquidos ou solos agressivos. 

 

• Cura por pigmentação ou por membranas 
 

A cura por pigmentação ou por membranas só poderá ser executada com ordem da Fiscalização 

e quando for absolutamente necessário reduzir o tempo de cura normal. A Fiscalização 

determinará os métodos e os materiais a serem empregados. 

 

• Produtos para cura 
 

São substâncias pulverizáveis sobre o concreto logo após o seu lançamento, para obturar os 

capilares da superfície e impedir a evaporação da água de amassamento nos primeiros dias. É de 

uso apropriado nos lugares de baixa higrometria ou em concretos sujeitos a insolação e ventos 

fortes, sempre a critério da Fiscalização. 

 

• Cura a vapor 
 

O método de cura a vapor só poderá ser utilizado quando for absolutamente necessária a redução 

do tempo de cura e desforma e autorizado pela Fiscalização. 

 

A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de pega inicial. 
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Empregando-se cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá ser reduzido, a 

critério da Fiscalização. 

 

• Armaduras de Aço 
 

Generalidades 

 

Esta seção abrange os serviços relativos à montagem das barras, fios e malhas de aço para 

armaduras das estruturas de concreto, de acordo com a classificação, diâmetro e quantidades de 

detalhes mostrados nos desenhos ou ordenados pela Fiscalização. Deverão ser obedecidas a 

norma NBR 6118 e as condições aqui estabelecidas. 

 

 Armadura Frouxa 

 

• Corte e dobramento  
 

As barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os trabalhos de 

retificação, corte e dobramento deverão ser efetuados com todo o cuidado, de forma a não 

prejudicar as características mecânicas do material. 

Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 

1, da NBR 7480, sempre que possível a frio. 

 

As tolerâncias de corte e dobramento serão as seguintes: 

• comprimento total da barra: ± 2 cm;  

• cateto vertical de barras dobradas, estribos em vigas ou pilares não cintados: ± 1 cm. 

 

• Emendas de barras 
 

Deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente os detalhes dos desenhos do projeto. 

 

A Contratada poderá propor a localização das emendas, quando não indicadas especificamente 

nos desenhos do projeto, assim como substituir emendas de superposições por emendas 

soldadas ou por barras contínuas, desde que aprovado pela Fiscalização. 

 

Nas lajes deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos, sendo que a 

montagem deverá estar terminada antes do início da concretagem. 
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• Emendas com Solda 
 

As emendas das malhas soldadas deverão ser feitas com superposição não menor que a 

distância entre as barras correspondentes, soldando-se as bordas de modo a assegurar 

resistência uniforme. 

 

Os eletrodos empregados na soldagem deverão ser constituídos por metais de características 

adequadas às do metal de base das barras. Deverão possuir revestimento básico, para evitar 

fissurações pela absorção de nitrogênio. 

Na execução da soldagem, tanto de topo como de lado, deverão ser tomadas as seguintes 

precauções: 

- evitar aquecimento excessivo, impedindo o aparecimento de compostos de têmpera frágil, 

que viriam a diminuir a tenacidade das barras; 

- nas barras de grande diâmetro a solda deverá ser feita em X, sendo as extremidades das 

barras chanfradas a serra ou com esmeril; 

- a soldagem deverá ser feita em etapas sucessivas, não se iniciando uma segunda etapa 

antes que a precedente esteja completamente esfriada; 

- a soldagem deverá ser feita com arco curto, de forma a evitar a absorção de nitrogênio; 

- a soldagem de barras de aço CA-50A não é permitida, exceto quando autorizada pela 

Fiscalização; 

- a Fiscalização supervisionará as operações de emendas com solda, verificando o 

cumprimento destas instruções e os requisitos estabelecidos no Anexo I da NBR 7480, 

item 11 e NBR 6118.  

 

• Montagem  
 

Na montagem das armaduras deverá ser observado o prescrito na NBR 6118. 

 

A armadura deverá ser montada no interior das formas, na posição indicada em projeto e do modo 

que se mantenha firme durante o lançamento do concreto, conservando-se inalteradas as 

distâncias das barras entre si e das faces internas das formas. 

 

Permitir-se-á, para isso, o uso de arame, tacos de concreto ou espaçadores. Não será admitido 

que o cobrimento do aço, depois de lançado o concreto, tenha espessura menor que o prescrito 

na NBR 6118. Na montagem das peças dobradas a amarração deverá ser feita utilizando-se 

arame ou pontos de solda, a critério da Fiscalização. 
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• Substituição das barras 
 

Só será permitida a substituição das barras indicadas nos desenhos por outras de diâmetros 

diferentes com autorização expressa da Fiscalização, sendo que, neste caso, a área de seção das 

barras, resultante da armadura, deverá ser igual ou maior do que a área especificada nos 

desenhos. 

 

Instalação na formas 
 

Deverão ser obedecidas todas as especificações contidas nos desenhos, dentro das seguintes 

tolerâncias: 

• recobrimento da armadura: ± 0,5 cm; 

• localização das barras no sentido da correspondente a dimensão “d” dos diferentes 

elementos estruturais: 

 

d ≤ 20 cm ± 0,5 cm; 

20 cm < d < 60 cm ± 1,0 cm; 

d ≥ 60 cm   ± 1,5 cm; 

• localização das barras no sentido de seu comprimento ± 5,0 cm; 

• espaçamento entre barras principais de lajes e muros ± 0,5 cm; 

• espaçamento entre barras de armadura de distribuição ± 3,0 cm. 

 

O recobrimento de todas as armaduras deverá ser de 4 cm nas faces voltadas para o interior do 

tanque de contato, ou de outras unidades em contato com a água, e de 3 cm nas demais. 

Especiais cuidados deverão ser tomados nas armaduras das lajes, com a utilização de um maior 

número de espaçadores.  

 

Todos os recobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados. 

 

A fim de manter as armaduras afastadas das formas, não deverão ser usados espaçadores de 

metal, sendo para tal usadas semicalotas de argamassa com traço 1:2 (concreto:areia, em 

volume) com raio igual ao recobrimento especificado, as quais deverão dispor de arames para 

fixação às armaduras. Serão dispostas de maneira a apresentar, teoricamente, um contato 

pontual com a forma. 
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Poderão também, alternativamente, ser usadas pastilhas de forma piramidal, desde que sejam 

mantidas as dimensões do recobrimento e o contato pontual com a forma. Blocos de madeira não 

serão admitidos como espaçadores. 

Para travamento das formas será permitido o uso de parafusos ou tirantes de aço passantes, 

desde que os furos recebam tratamento posterior. 

 

As telas de armação, quando recebidas em bobinas, deverão ser esticadas em folhas planas 

antes de serem colocadas. 

 

A Fiscalização deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento estrutural, depois de 

colocada, para que se inicie o lançamento do concreto. 

 

• Limpeza das armaduras 
 

As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de contaminações, tais como 

incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, 

terra ou qualquer outro material que, aderindo às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos de 

aderência entre o aço e o concreto. 

 

• Formas 
 

• Generalidades 
 
As formas poderão ser de tábuas de madeira (bruta ou aparelhadas), de madeira compensada 

(simples ou plastificada), madeira revestida de placas metálicas ou de chapas de aço ou ferro. 

 

A madeira utilizada deverá apresentar-se isenta de nós fraturáveis, furos ou vazios deixados pelos 

nós, rachaduras, curvaturas ou empenamentos. 

 

A espessura mínima das tábuas a serem usadas deverá ser de 2,5 cm. No caso de madeira 

compensada, a espessura será de 1,0 cm. Casos onde haja necessidade de materiais de 

espessuras menores, estes deverão ser objeto de análise e aprovação por parte da Fiscalização. 

 

Os pregos serão de arame de aço, admitindo-se também o grampeamento. 

 

A execução das formas deverá obedecer ao item 9 da NBR 6118. 
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• Formas comuns 
 

Entende-se como fazendo parte das “formas”, não apenas a madeira em contato com o concreto, 

mas também toda aquela que for necessária à transferência das cargas para as cabeças das 

peças verticais do escoramento. 

 

As formas serão usadas onde houver necessidade de conformação do concreto segundo os perfis 

de projeto, ou de impedir sua contaminação por agentes agressivos externos. 

 

As formas deverão estar de acordo com as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. 

Qualquer parte da estrutura que se afastar das dimensões e/ou posições indicadas nos desenhos 

deverá ser removida e substituída, sem ônus adicional para a Contratante. 

 

Deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e da vibração 

do concreto, sendo mantidas rigidamente na posição correta e não sofrer deformações. 

Deverão ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a 

concretagem e deverão ser untadas com produto que facilite a desforma e não manche a 

superfície do concreto. 

 

Os arames e tirantes para a fixação das formas deverão ter suas pontas posteriormente cortadas 

no interior de uma cavidade no concreto com 3,0 cm de profundidade. O uso de barras com rosca 

será permitido, desde que essas fiquem totalmente embutidas no concreto, isto é, desde que suas 

extremidades se distanciem, no mínimo, 3 (três) centímetros da face interna das formas. 

 

No momento da concretagem as superfícies das formas deverão estar limpas e isentas de nata ou 

quaisquer outros materiais incrustados. As calafetações que se fizerem necessárias somente 

poderão ser executadas com materiais aprovados pela CASAL. 

 

As formas, desde que não sejam fabricadas com peças plastificadas, deverão ser saturadas com 

água, em fase imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo-se as superfícies 

úmidas e não encharcadas. 

 

Deverão ser executadas “janelas” ou aberturas nas formas que ultrapassarem a altura máxima 

permitida para o lançamento do concreto. As posições das “janelas” e suas dimensões deverão 

ser compatíveis com as dimensões da peça a ser concretada e adequadas ao processo de 

lançamento. O uso dessas aberturas estará sempre condicionado à prévia aprovação da CASAL. 
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Não será permitido, na construção das formas, o uso de pequenas peças de madeira que venham 

a ocasionar impressão de concreto remendado, mesmo que haja revestimento posterior. 

 

Na face que receberá o concreto, as juntas das madeiras deverão apresentar-se rigorosamente 

concordadas entre si. 

 

A Contratada será responsável pela execução dos projetos das formas e de sua estrutura da 

sustentação. Esse projeto deverá ser encaminhado a CASAL para aprovação, o que não eximirá 

em nenhuma hipótese a responsabilidade da Contratada sobre a execução dos serviços. 

Os escoramentos e as formas para concreto deverão ser calculados e executados levando-se em 

conta o método de trabalho a ser adotado e o tipo de equipamento a ser empregado. Mesmo 

considerando todas as informações e flexões inevitáveis, a superfície final de concreto não poderá 

afastar-se mais de 1 (um) centímetro da inicialmente prevista em lajes e paredes. Os pilares não 

poderão apresentar diferenças superiores a 4 (quatro) milímetros por metro nas prumadas finais. 

 

A Fiscalização não liberará as concretagens sem que tenham sido cumpridos os requisitos 

mínimos aqui indicados. 

A critério da Fiscalização e/ou por exigência de métodos construtivos específicos, poderão ser 

exigidas formas especiais. 

 

• Escoramentos 
 

As escoras serão de madeira ou metálicas (tubulares ou não) e providas de dispositivos que 

permitam o descimbramento controlado, segundo plano estabelecido pela Contratada e aprovado 

pela Fiscalização. 

 

A retirada dos escoramentos deverá ser feita de maneira progressiva, conforme plano de 

descimbramento e observados os seguintes prazos mínimos: 

• faces laterais: 03 dias; 

• faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente espaçados: 

14 dias; 

• faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias; 

• reforço de estruturas existentes: 28 dias. 
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• Formas para Concreto Aparente 
 

Na execução das formas de concreto aparente, será levado em conta que as mesmas deverão 

satisfazer não somente aos requisitos indicados nos itens anteriores, onde são pertinentes, mas 

também as condições inerentes a um material de acabamento, ou seja, um rigoroso controle de 

qualidade, uniformidade de materiais e serviços, objetivando homogeneidade de textura e 

regularidade das superfícies das peças concretadas. 

 

As formas de escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem 

sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade. 

 

As formas serão de madeira aparelhada ou de chapas de madeira compensada, plastificada ou 

metálica. 

 

Na hipótese do emprego de madeira aparelhada, será efetuada sobre a superfície, a aplicação de 

produto com a finalidade de evitar aderência com o concreto. 

 

Será vedada a untagem com óleo queimado ou materiais outros que, posteriormente, venham a 

prejudicar a uniformidade da coloração e/ou resistência. 

 

As formas serão estanques, de maneira a impedir as fugas de nata de cimento. 

 

Após a retirada das formas, as extremidades dos tensores de forma serão obturadas com 

argamassa de cimento e areia traço 1:2 (em volume). 

 

Será objeto de particular cuidado a execução das formas de superfícies curvas.  

 

• Desforma 
 

Quando da remoção das formas, os planos de descobrimento deverão ser apresentados à 

Fiscalização para prévia aprovação. 

 

• Juntas de Concretagem 
 

As juntas de concretagem deverão ser feitas somente nos pontos assinalados nos desenhos ou 

indicados pela Fiscalização. 
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As seqüências de concretagem deverão ser submetidas previamente à aprovação da 

Fiscalização. 

 

O lançamento do concreto deverá ser executado de modo contínuo, de junta a junta. 

 

As bordas da face de todas as juntas expostas deverão ser cuidadosamente acabadas, em 

alinhamento e greide. 

 

Quando o lançamento do concreto for interrompido por razões de emergência, as juntas de 

construção deverão ser localizadas conforme determinação da Fiscalização. Deverão ser tomadas 

providências para proporcionar interligação com a camada seguinte, não dando acabamento à 

superfície e instalando ressaltos, ferros de espera ou medidas similares determinadas pela 

Fiscalização. 

 

Todas as juntas de concretagem deverão ser cuidadosamente tratadas, devendo ser utilizado um 

dos seguintes métodos: 

• “corte verde”, que consiste na aplicação de jato de água sob pressão na superfície do 

concreto, num intervalo de tempo onde se verifique o endurecimento superficial do 

concreto (cerca de quatro a cinco horas após a concretagem). Dever-se-á garantir que 

toda água possa escoar para fora de superfície tratada, carregando o material removido; 

• “apicoamento” manual ou mecânico da superfície da junta, de modo a remover toda a 

camada superficial da nata de cimento. 

 

Em ambos os processos o agregado graúdo deverá estar aparente em 30% da sua extensão, em 

profundidade. 

Ao se lançar concreto novo sobre o concreto já endurecido da etapa anterior, deverá ser 

observado que: 

• intervalo de tempo não deverá ser inferior a 48 horas; 

• a superfície deverá estar tratada conforme o item anterior; 

• a superfície da junta, as armaduras e as formas deverão ser lavadas com jato de água 

limpa sob pressão; 

• a superfície da junta deverá estar saturada de água, operação essa que deverá ser 

iniciada pelo menos uma hora antes do início da concretagem; 

• não poderá haver água empoçada na superfície da junta por ocasião da concretagem. 
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• Condições Específicas das Estruturas de Concreto 
 

Além de todas as condições gerais estabelecidas nas especificações, relacionadas à boa técnica 

de execução e ao atendimento das Normas Brasileiras, dever-se-á também obedecer às 

condições específicas enunciadas a seguir, relativas à execução de estruturas hidráulicas. 

 

• Generalidades 

 

As estruturas hidráulicas, bem como todas as estruturas auxiliares em contato permanente com a 

água, deverão apresentar as seguintes características básicas: 

 

• Absoluta Estanqueidade 
 

A Contratada deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dos serviços e materiais 

empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de concreto impermeável que, 

independentemente da aplicação posterior de sistemas impermeabilizantes de qualquer natureza, 

se apresente sem vazamentos ou infiltrações de qualquer magnitude, como por exemplo, através 

de: 

- porosidade ou segregações no concreto; 

- juntas de concretagem; 

- trincas; 

- interface entre o concreto e tubulações; 

- juntas de dilatação. 

 

• Resistência e Estabilidade Estruturais 
 

Reservatórios e tanques são em geral estruturas esbeltas e sensíveis, principalmente, às 

movimentações da fundação. O aparecimento de trincas ou fissuras se reflete de imediato na 

perda da estanqueidade. 

 

Uma criteriosa e cuidadosa execução das fundações e da estrutura, com aplicação de materiais 

de qualidade e resistência comprovadas e fiel obediência ao projeto e às especificações, são 

requisitos indispensáveis para a construção de uma obra estruturalmente resistente e estável. 
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• Durabilidade  
 

As águas superficiais da região do município são naturalmente ácidas, e a adição do cloro e 

outros produtos químicos no processo de tratamento resultará na formação de ambiente agressivo 

no interior dos reservatórios. A durabilidade da obra ficará, assim, condicionada à sua resistência 

a ambientes agressivos. 

 

A resistência do concreto armado a ambientes agressivos está intimamente ligada aos seguintes 

fatores principais: 

• recobrimento das armaduras - com especial atenção para a face inferior da laje de 

cobertura, onde as falhas de recobrimento ocorrem com grande freqüência; 

• fator água/cimento. Quanto maior a quantidade de água, maior a porosidade do concreto; 

• tipo de cimento; 

• qualidade dos agregados, sendo que os de origem cristalina são em geral os mais 

resistentes; 

• cura. uma cura bem feita evita o fissuramento do concreto; 

• qualidade da superfície e estanqueidade das formas. Formas lisas e estanques resultam 

numa superfície menos porosa do concreto. 

 

• Acabamento Superficial 
 

Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme a apresentar a 

mesma cor e textura das superfícies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso deverá ser retirado 

e refeito, em conformidade com as determinações da Fiscalização. 

 

Nenhum serviço de reparo deverá ser executado sem que a superfície aparente da concretagem 

tenha sido anteriormente inspecionada pela Fiscalização. Todos os reparos deverão ser feitos 

efetivamente no prazo estabelecido pela Fiscalização. 

 

Nas superfícies aparentes, a critério da Fiscalização, poderá ser feito o acabamento por fricção. 

Esse será executado com pedra de carborundun, de aspereza média, esmerilhando-se as 

superfícies previamente umedecidas, até se formar pasta. A operação deverá eliminar os sinais 

deixados pela forma, partes salientes e irregularidades. 

 

A pasta formada pela fricção deverá, em seguida, ser cuidadosamente varrida e retirada. 

 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE________________________________________65 

O acabamento do concreto fresco será feito com desempenadeira apoiada nas guias, ou juntas 

colocadas na concretagem, e depois de ter-se verificado, por meio de um gabarito apropriado, a 

regularidade da superfície. 

 

• Reparos no Concreto 
 

Após a desmoldagem e antes de qualquer reparo, a Fiscalização inspecionará a superfície do 

concreto e indicará os reparos a serem executados, podendo inclusive ordenar a demolição 

imediata das partes defeituosas, de forma a garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e 

o bom acabamento do concreto. 

 

As pequenas cavidades e falhas superficiais porventura resultantes nas superfícies serão 

regularizadas com argamassa de cimento e areia, no traço que lhe confira estanqueidade e 

resistência, bem como coloração semelhante à do concreto circundante. 

 

As trincas deverão receber tratamento específico, definido pela Fiscalização em concordância 

com o projetista. 

 

Os arames e ferros da armação, cujas pontas forem visíveis, deverão ser cortados 5 cm abaixo da 

superfície, e as cavidades produzidas serão recobertas com argamassa de cimento e areia pelo 

processo “dry-pack” (argamassa seca socada).  

 

A superfície deverá ter acabamento liso e uniforme e, ao término da operação, apresentar a 

mesma cor e textura das superfícies adjacentes. As rebarbas e saliências maiores que acaso 

ocorram serão eliminadas ou reduzidas, a critério da Fiscalização.  

 

Ficará a critério da Fiscalização determinar a limpeza de parte ou de todas as superfícies de 

concreto aparente, por um dos seguintes processos: 

- lavagem com água e escova de cerdas duras; 

- lavagem com solução fraca de ácido clorídrico, a qual deverá ser inteiramente removida da  

face do concreto após a limpeza de superfície. 

 

Essa limpeza terá como objetivo igualar cor e aparência do concreto aparente. 

 

Todos os reparos necessários, causados por eventual falha de construção, inclusive demolições, 

correrão por conta da Contratada, sem ônus para a CASAL. 
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Argamassa Seca Socada (“Dry-Pack”) 
 

Consiste em uma mistura de cimento e areia na proporção 1:3, em volume, feita a seco. Dever-se-

á adicionar água aos poucos até a obtenção de uma mistura homogênea e úmida com 

consistência semelhante a uma “farofa”. 

 

Utilizar areia peneirada na peneira nº 16 da ABNT. A aplicação será feita em camadas de 1,0 cm, 

socadas energicamente, com soquete de madeira precedida da saturação da cavidade e remoção 

de eventuais empoçamentos. 

 

• Controle Tecnológico 
 

O controle tecnológico não se limitará ao prescrito pelas Normas Brasileiras, devendo também ser 

atendidas as especificações do projeto e solicitações da Fiscalização. 

Os serviços de controle tecnológico serão executados por empresa especializada, de comprovada 

capacidade técnica e idoneidade, às expensas da CASAL e por ela Contratada. 

 

Será facultada à Contratada a realização de seus próprios testes e ensaios, às suas próprias 

custas. 

 

No caso de eventual divergência entre resultados de ensaios realizados pela Fiscalização e outros 

executados pela Contratada, esta poderá solicitar a realização de novos ensaios de contraprova. 

Os ônus dessa atividade correrão por conta da parte que não obtiver a confirmação dos 

resultados dos ensaios iniciais. 

 

Caberá exclusivamente à Fiscalização a indicação da empresa que realizará os testes 

comprobatórios, podendo inclusive ser a mesma por ela já contratada. A CASAL poderá, 

entretanto abrir mão dessa exclusividade, escolhendo, de comum acordo com a Contratada, um 

terceiro laboratório para a realização desses testes. 

 

• Concreto 
 

O controle de qualidade dos concretos deverá ser feito em três fases, conforme especificadas a 

seguir. 
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a) Controle de execução do concreto 
 

Sua finalidade será verificar, durante a execução do concreto, se estão sendo obedecidas as 

prescrições e satisfeitos os valores fixados pela dosagem. 

 

Este controle reunirá: gravimetria do traço, umidade dos agregados, sua granulometria e o 

consumo de cimento. Pelos resultados obtidos serão feitas, quando necessário, as correções na 

dosagem, de forma a alcançar os índices pré-determinados. Competirá à Fiscalização indicar a 

freqüência necessária desse ensaio, em face do tipo da obra e do volume de concreto a executar. 

 

b) Controle de verificação da resistência mecânica 
 

O controle será feito pelos métodos NBR 5738 e NBR 5739 da ABNT. O número dos corpos de 

prova nunca será inferior a quatro para cada 30 m3 de concreto. Havendo mudança de traço ou de 

tipo de agregado serão ensaiados mais quatro corpos de prova. 

 

Caso venha a ser retirada uma série de corpos de prova para cada caminhão betoneira, o controle 

estatístico tornar-se-á desnecessário. 

 

c) Controle estatístico dos Resultados 
 

O controle estatístico de resistência do concreto deverá ser efetuado de acordo com o item 15 da 

NBR 6118. 

 

d) Padrão de qualidade da obra  
 

O grau de controle exercido na obra durante a execução do concreto é o especificado no item 

8.3.1.2. da NBR 6118. 

 

e) Consistência do concreto 
 

A consistência do concreto deverá ser verificada utilizando-se o método de ensaio NBR 7223. 

Este ensaio deverá ser feito paralelamente à moldagem dos corpos de prova. 
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f) Amostras e ensaios 
 

A observância dos requisitos estabelecidos para os materiais componentes do concreto, ou para o 

processo, deverá ser verificada de acordo com as prescrições fixadas. 

 

A Contratada deverá preparar e entregar, às suas expensas, amostras de materiais em 

quantidade tais que permitam a realização dos ensaios segundo as normas apresentadas nestas 

indicações. 

 

g) Água para concreto 
 

A água deverá ser retirada para amostragem periódica e submetida a testes de análises químicas 

e de ensaios de argamassa. A quantidade mínima para cada amostra deverá ser de dois litros. Os 

ensaios de argamassa incluirão o controle do tempo de endurecimento e de resistência. 

 

h) Corpos de prova cilíndricos 
 

O concreto retirado para confecção de cilindros de prova deverá ser fornecido pela Contratada, 

sem ônus para a CASAL. 

A retirada do condicionamento e os ensaios deverão obedecer a NBR 5738 da ABNT. 

 

5.13 FECHAMENTOS 
 

•  Generalidades 
 

Os fechamentos em alvenarias deverão atender à NBR 8545 e obedecer fielmente às dimensões, 

alinhamentos, espessuras e demais detalhes constantes no projeto, não sendo permitido o corte 

das peças para formar as espessuras requeridas. 

 

Serão levantados simultaneamente, não devendo ser executados painéis ou esquinas isoladas. 

As rebarbas das juntas deverão ser retiradas a colher. No caso de alvenarias aparentes as juntas 

deverão ser rebaixadas com ferro, perfeitamente em linhas retas, horizontais contínuas, e linhas 

verticais contínuas ou descontínuas, conforme especificado no projeto. As juntas verticais deverão 

ser completamente preenchidas com argamassa. 

 

Nos locais onde as alvenarias estiverem ligadas à estrutura de concreto, deverão ser deixadas 

pontas de ferro (de amarração) embutidas no concreto. 
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Durante o levantamento das alvenarias os vãos serão ultrapassados por meios de vergas de 

concreto pré-moldado ou moldado in loco, convenientemente dimensionadas, com apoio mínimo 

de 30 cm para cada lado. Nas partes inferiores dos vão das janelas ou guichês serão executadas 

contravergas nos moldes acima descritos para as vergas. 

 

Para perfeita estabilidade das paredes as alvenarias deverão ser cunhadas. A cunhagem deverá 

ser feita com material de sobra, em diagonal, salvo em caso de alvenaria aparente, e somente 

poderá ser feita quando: 

as argamassas de assentamento estiverem completamente secas; 

todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior estiverem completamente 

levantadas; 

estiver concluído o telhado ou proteção térmica da laje de cobertura para as alvenarias do 

último pavimento; 

decorridos, no mínimo, três dias da conclusão do levantamento das alvenarias. 

 

Em regiões muito úmidas em hipótese alguma deverá ser adicionado cal às argamassas de 

assentamento. 

 

As alvenarias baixas livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpos, etc.), além da cinta 

de concreto, serão executados pilares de concreto armado distantes no máximo 2,0 m entre si. 

 

Os casos especiais deverão ser executados conforme os desenhos detalhados de execução. 

 

• Alvenaria com Tijolos Maciços 
 

Os tijolos maciços a serem utilizados nas alvenarias deverão atender às Normas NBR 7170 e 

NBR 8041 da ABNT. 

 

Os tijolos deverão ser requeimados e previamente umedecidos antes do seu assentamento, sem 

entretanto ficarem encharcados. 

 

O assentamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas verticais 

desencontradas a cada fiada. A critério da Fiscalização, poderá ser adotada argamassa de 

cimento, cal e areia, no traço 1:2:5. 
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•  Alvenaria de Blocos de Concreto 
 

Os blocos de concreto a serem utilizados nas alvenarias deverão atender a NBR 6136. 

 

Só poderão ser recebidos os blocos já completamente curados e secos, que serão depositados 

cuidadosamente na obra, em local protegido da chuva, livre do contato direto com o solo ou outros 

materiais, evitando-se choques. 

Os blocos de concreto deverão ser de primeira qualidade, duros, com faces planas, tamanhos e 

cores uniformes, este último quesito principalmente para o caso de assentamento de blocos 

aparentes. 

 

O assentamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 

 

A construção da parede deverá se iniciar com assentamento dos blocos dos cantos que servirão 

de guias, tomando-se a precaução de verificar se a distância é múltipla de um número inteiro de 

blocos, inclusive juntas. 

 

Eventuais reforços horizontais e verticais deverão ser executados, conforme forem levantadas as 

paredes, aproveitando-se os orifícios para os reforços verticais ou peças especiais de bloco para 

os horizontais. Se a dimensão das peças não for suficiente, deverão ser usadas vergas de 

concreto pré-moldadas ou moldadas in loco, convenientemente dimensionadas e de forma a 

atenderem às exigências estéticas, no caso de alvenarias aparentes. 

 

•  Alvenaria com Tijolos Furados 
 

Os tijolos furados a serem utilizados nas alvenarias deverão atender à norma NBR 5711 da ABNT. 

 

Os tijolos deverão ser, antes de seu assentamento, previamente umedecidos, porém sem 

encharcamento. A argamassa de assentamento será executada no traço 1:6 de cimento e areia. A 

critério da Fiscalização poderá ser adotada argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 

1:2:5. 

 

•  Alvenaria com Elemento Vazado 
 

Serão utilizados elementos vazados prensados, confeccionados com cimento e areia. 
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O assentamento far-se-á simplesmente pelo uso de nata de cimento nas juntas, cuja função será 

atuar como adesivo. 

 

Antes de iniciada a pintura, os mesmos deverão receber uma ou duas demãos de óleo de linhaça. 

 

O limite dos vãos individuais, a serem executados com elementos vazados, não deverá 

ultrapassar 4,0 m2. 

 

•  Divisórias em Granilite 
 

As divisões dos sanitários serão em placas pré-moldadas de granilite, nas dimensões exatas 

indicadas no projeto. A montagem será executada no local indicado. 

 

As peças com cantos quebrados ou outros defeitos deverão ser reparadas de modo perfeito, ou 

substituídas, se for necessário. 

 

O granilite será composto de uma parte de cimento “Portland” e duas partes de agregado. 

 

Deverão ser apresentadas amostras de 15 x 30 cm, que deverão ser aprovadas antes de iniciada 

a execução dos serviços. Terão 30 mm e 50 mm de espessura, conforme indicado nos detalhes, e 

serão de cimento branco com “grana” fina, 1:3 em volume. 

 

Serão lustradas com sal de azedas (ácido oxálico), e serão empregadas ferragens conforme 

especificado no item “Ferragens”. 

 

5.14 REVESTIMENTOS  
 

• Generalidades 
  

Os revestimentos de argamassa deverão ser executados com máxima perfeição e serão 

constituídos por camadas contínuas, superpostas e uniformes. 

 

As superfícies deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início de cada operação. 

Todas as superfícies destinadas a receber revestimento serão chapiscadas. 

 

Os revestimentos somente poderão ser iniciados após a completa pega da argamassa da 

alvenaria e do revestimento anterior.  
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Toda argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada para aplicação. 

Deverão ser afixadas arestas de madeira, de forma a garantir o perfeito desempeno das 

superfícies. 

 

Os materiais utilizados na execução dos revestimentos deverão obedecer às mesmas 

especificações apresentadas para as estruturas de concreto. 

 

•  Chapiscos 
 

O revestimento em chapisco far-se-á tanto nos paramentos de alvenaria, quanto nos de estruturas 

de concreto que receberão revestimentos posteriores. 

 

O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devendo sua 

espessura situar-se entre 1,5 e 2,5 mm. 

 

• Emboço 
 

O emboço será constituído por uma camada de argamassa de cimento e saibro no traço 1:6 e sua 

espessura não poderá exceder 2 cm. 

 

A superfície deverá apresentar-se áspera, a fim de possibilitar a aderência de rebocos. 

•  Reboco 
 

O reboco apenas poderá ser executado 24 horas após a pega completa do emboço, cuja 

superfície deverá ser limpa, livre de pedaços soltos e suficientemente molhada. 

 

Nos locais sujeitos à ação direta e intensa do sol ou do vento, o reboco deverá ser protegido de 

forma a impedir que a sua secagem se processe demasiadamente rápida. 

 

O reboco deverá ser regularizado com desempenadeira de aço e apresentar aspecto uniforme, 

com superfícies claras, não sendo tolerado qualquer desempeno. 

 

O reboco será constituído de argamassa no traço 1:2:5 (cimento, cal e areia) e sua espessura não 

poderá exceder 5 mm. 

 

A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa para massa fina industrializada. 
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• Revestimento com Azulejos e Pastilhas 
 

Os azulejos serão na cor especificada em projeto, de primeira qualidade, de faces planas e 

arestas vivas. 

 

Serão escolhidos na obra, não se utilizando peças com defeitos, desempenos e dimensões 

irregulares. As juntas serão a prumo e terão espessura constante não superior a 1,5 mm. 

 

As peças cortadas não poderão apresentar rachaduras nem emendas, sendo as bordas dos 

cortes esmerilhadas de forma a torná-las lisas e regulares. 

 

As buchas de fixação dos aparelhos sanitários serão colocadas antes do assentamento dos 

azulejos. 

 

Os azulejos deverão ser assentados com argamassa colante, de boa qualidade. Os azulejos e 

paredes deverão ser preparados conforme as recomendações do fabricante da argamassa. 

 

O rejuntamento será feito após 48 horas, com pasta de cimento branco, removendo-se o excesso 

da mesma, em caso de azulejos brancos ou com massa para rejunte pré-fabricada, em cor 

próxima à do revestimento. 

 

Será permitido o assentamento de azulejos com cimento-resina, colas, etc., desde que o material 

e o processo sejam aprovados pela Fiscalização. 

 

Deverão ser substituídos os azulejos que, por percussão, soarem ocos. 

 

•  Forro de Laje de Concreto 
 

Este item trata apenas das lajes maciças de concreto usadas como forro aparente. 

 

A laje deverá ser muito bem concretada, de modo que a superfície do forro apresente acabamento 

liso e uniforme, evitando-se tanto quanto possível, preenchimentos posteriores. 

 

A laje deverá ser lixada e escovada. Serão corrigidos eventuais buracos (ninhos), pequenos 

defeitos (extravasamentos) e rebarbas de formas, de modo a se obter um acabamento perfeito da 

superfície do forro. 
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O forro receberá, então, tratamento de pintura à base de silicone, ou de material determinado no 

projeto, após estar completamente isento de poeira e gordura, e ser cuidadosamente limpo. 

 

As lajes de cobertura do Reservatório Elevado deverão receber proteção térmica com emprego de 

concreto celular. 

 

5.15 PISOS 
 

•  Generalidades 
 

Na execução dos pisos em geral, deverão ser observadas as seguintes prescrições básicas: 

nivelamento da superfície ; 

apiloamento e umedecimento da superfície; 

verificação dos caimentos e locais previstos para escoamento das águas indicadas no projeto; 

afastamento das juntas de dilatação, conforme apresentado nos desenhos de projeto ou 

nestas especificações; 

obediência, sempre que couber, às especificações apresentadas no item “Estruturas de 

Concreto”. 

 

• Piso de Concreto 
 

Nos pisos de concreto, tanto internos quanto externos, serão utilizadas juntas plásticas retilíneas, 

formando retângulos. Após a formação de um painel semelhante a um tabuleiro de damas serão 

concretados, alternadamente, cada um dos retângulos resultantes. 

 

Uma vez processada a cura, será aplicada nas superfícies uma pintura com emulsão asfáltica 

betuminosa, sem carga. Posteriormente, serão concretados os outros painéis do piso. 

 

Os painéis (retângulos) formados terão, em planta, arestas iguais a no máximo 2,50 m. 

 

O caimento indicado em projeto será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado 

alisamento do concreto, quando este estiver em estado plástico. 

 

Se o afloramento da argamassa for insuficiente, serão adicionados a esta mais cimento e areia no 

traço 1:3, antes de terminada a pega do concreto. 

 

A espessura final da camada deverá ser de no mínimo 5 cm.  
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A cura do cimento será feita obrigatoriamente pela conservação da superfície permanente 

molhada, durante pelo menos sete dias após a sua execução. 

 

•  Piso de Ladrilho Cerâmico 
 

Devido ao processo de fabricação, as placas de ladrilho cerâmico poderão apresentar pequenas 

diferenças de medidas, cores e tonalidades. Por este motivo, será recomendável que se proceda 

uma classificação final no local da obra, sobretudo no que se refere ao comprimento das placas, 

separando-as em duas ou três medidas principais. 

 

Para eventuais cortes poderão ser usadas as peças danificadas no transporte, com medidas 

anormais ou com pequenos defeitos. 

 

Deverão ser substituídas pelo Fornecedor todas as peças que forem absolutamente 

inaproveitáveis. 

A cerâmica será aplicada sobre laje de concreto, que deverá ter idade mínima de dez dias, com 

superfície completamente livre de incrustações, áspera e perfeitamente limpa. A aplicação do piso 

será feita da seguinte maneira: 

sobre a laje de concreto previamente umedecida será aplicado um chapisco de cimento e 

areia grossa, traço 1:2. Sobre este chapisco ainda fresco (mole), deverá ser lançada a 

camada de argamassa do contrapiso de correção. Essa argamassa deverá ser de traço 

1:3 de cimento e areia grossa, devendo apresentar consistência “pouco plástica”. A 

superfície do contrapiso de correção deverá ser bem áspera; 

as placas deverão ser assentadas com argamassa de boa qualidade, seguindo as instruções 

do fabricante. 

dever-se-á deixar juntas de 7 a 9 mm de largura nos dois sentidos, com no mínimo 6 mm de 

profundidade; 

as peças de acabamento ocas deverão ser preenchidas com argamassa antes do seu 

assentamento; 

o rejuntamento deverá ser feito com argamassa colante; 

quando o piso estiver sujeito ao ataque de álcalis e de ácidos, deverão ser utilizadas 

argamassas anticorrosivas. 
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5.16 VIDRAÇARIA 
 

•  Generalidades 
 

As espessuras dos vidros para envidraçamento serão determinadas em função das áreas dos 

vãos, nível dos mesmos em relação à exposição a ventos fortes dominantes, tipos de esquadrias 

móveis ou fixas, e do aspecto decorativo que se deseja obter. As espessuras estão especificadas 

no projeto ou na planilha de quantitativos. 

 

Os vidros serão fornecidos de preferência nas dimensões dos vãos, procurando-se sempre que 

possível evitar o corte no local da construção. 

 

O assentamento das chapas de vidro será efetuado com emprego de baguetes de neoprene ou de 

alumínio. 

No dimensionamento das chapas de vidro não deixarão de ser considerados os efeitos da 

dilatação decorrentes da elevação de temperatura. 

 

•  Vidros Transparentes, Comuns e Fumê 
 

Terão classificação “A”, de acordo com a NBR 11706, espessura de 6 mm, com tolerância de -

0,03 a + 0,01 mm e peso de 12,5 kg/m2. 

 

Serão empregados nas esquadrias em geral, exceto nos locais onde estiverem especificados 

outros materiais. 

 

5.17 PINTURAS 
 

• Generalidades 
 

As superfícies a pintar deverão estar completamente secas. Deverão ser cuidadosamente limpas 

e ficar isentas de poeira e gordura, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de 

pó durante os trabalhos de pintura até que as tintas sequem completamente. 

 

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

convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em 

contrário ou quando o mau tempo interferir. 
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Igual cuidado haverá entre as demãos de tinta e as de massa, convindo observar um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, salvo especificações em contrário. 

 

•  Tintas  
 

Deverão ser obedecidas todas as cores e tipos de acabamento (fosco ou brilhante) indicados nos 

desenhos do projeto arquitetônico. 

 

As tintas utilizadas deverão ser entregues na obra em embalagens perfeitamente fechadas e 

lacradas, não se admitindo latas que tenham sido anteriormente abertas. 

 

Serão recusadas todas as embalagens que, quando da sua abertura para utilização, 

apresentarem alguns dos seguintes problemas: 

 Excesso de sedimentação, coagulação, gaseificação, empedramento, separação de 

pigmentos ou formação de pele (nata); 

 Não se tornarem homogêneas mediante agitação manual; 

 Odor pútrido e/ou expelição de vapores tóxicos; 

 Sinais de corrosão nas suas superfícies internas. 

 

Deverão ainda apresentar adequados conceitos de rendimento e cobertura, a critério da 

Fiscalização. 

 

O local para armazenamento deverá ser seco, ventilado e não sujeito a grandes variações 

térmicas. 

 

•  Pintura em Látex (com massa corrida) sobre Paredes Revestidas 
 

As superfícies deverão se lixadas e escovadas para a completa eliminação de todo resíduo de pó, 

bem como qualquer resíduo de óleo ou graxa. 

 

Serão então aparelhadas com uma demão de selador, sendo a seguir a superfície inteiramente 

emassada com desempenadeira de aço, no número de demãos necessárias. Cada demão de 

massa corrida deverá ser alisada até se obter um acabamento liso. 

 

Após a remoção de todo resíduo de pó serão aplicadas as demãos necessárias para um perfeito 

acabamento de tinta, nas cores indicadas no projeto. 

 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE________________________________________78 

•  Pintura em Esmalte Sobre Esquadrias 
 

As superfícies deverão estar completamente limpas, isentas de qualquer resíduo de óleo, graxa 

ou cal, secas, lisas e lixadas, antes de receberem a pintura. 

 

Todas as tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas com 

espátula limpa, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes densos. 

 

As tintas só poderão ser diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do 

respectivo fabricante. 

 

Cada demão deverá ser lixada e espanada antes da aplicação da seguinte. 

 

A aplicação da pintura contará, no mínimo, com: lixamento, demão de aparelho, demão de massa 

corrida, lixamento a seco, demão intermediária, demão leve de massa em eventuais defeitos, 

lixamento a seco e duas demãos de acabamento. 

 

•  Pintura em Silicone 
 

As superfícies a pintar deverão estar completamente secas e regularizadas. 

 

Deverão ser lixadas e escovadas para a completa eliminação de todo resíduo de pó, bem como 

qualquer resíduo de óleo ou graxa. 

 

A tinta poderá ser aplicada com pistola “Air Less”, pistola convencional, a rolo ou brocha. A forma 

de aplicação e o número de demãos dependerão do produto a ser aplicado, devendo ser 

rigorosamente seguidas todas as especificações do fabricante. 

 

5.18 PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DAS SUPERFÍCIES 
 

•  Generalidades 
 

A pintura de qualquer parte do equipamento e toda proteção a ser empregada só deverão ser 

aplicadas após inspeção e liberação do equipamento pela CASAL. 

 

Todos os materiais ou superfícies que, pela sua natureza ou função, não devam sofrer a ação de 

abrasivos e/ou pintura, deverão ser convenientemente protegidos, desde que sejam contíguos às 
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superfícies sujeitas à ação desses agentes. Os equipamentos deverão ser protegidos contra a 

entrada de abrasivos em suas partes rotativas ou deslizantes. 

 

Os equipamentos removíveis deverão ser desligados e removidos a fim de permitir a limpeza e 

pintura das superfícies contíguas. 

 

Todas as superfícies usinadas, que não serão pintadas, após a limpeza e secagem deverão ser 

protegidas com uma aplicação de compostos anticorrosivos do tipo verniz, óleo ou graxa, 

dependendo de cada caso específico. 

 

Na fase de montagem do equipamento, tais proteções serão facilmente removíveis por meio de 

solventes apropriados. 

As partes internas das vigas caixão ou outro elemento estrutural, que tenham contato permanente 

com o ar, deverão ser convenientemente protegidas contra a corrosão, conforme especificado. 

 

A pintura de acabamento final dos equipamentos de processo, quando houver, será feita pela 

Contratada na obra, com fiscalização da CASAL. 

 

As cores das pinturas de acabamento para identificação, quando não definidas em projeto, serão 

definidas pela CASAL. 

 

Retoques de pintura na obra serão feitos com fiscalização da CASAL. 

 

A Contratada deverá especificar que tipos de proteção e/ou pintura serão dados às peças de 

madeira de acordo com sua qualidade, local de utilização (submerso ou não submerso) e 

desgaste previsto no funcionamento dos equipamentos. 

 

• Normas 
 

As normas e recomendações técnicas que regerão a limpeza, pintura e proteção de qualquer 

parte do equipamento, serão aquelas citadas no Manual de Pintura de Estruturas Metálicas, 

elaborado pelo “Steel Structures Painting Council” – SSPC. 

 

Os tipos de limpeza obedecerão às Normas SSPC e os aspectos das superfícies limpas 

corresponderão aos padrões da norma sueca SIS 05 5 900. 
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• Preparação das Superfícies 
 

As superfícies externas deverão ser devidamente preparadas para receber pintura anticorrosiva. 

 

Deverão ser isentas de todos os vestígios de carepas de laminação, ferrugem, respingos de solda, 

óleos, graxas, sujeiras e demais substâncias estranhas, objetivando-se obter superfícies 

totalmente limpas e secas. 

As superfícies de aço deverão ser jateadas com areia ao grau de metal quase branco, conforme a 

norma SSPC SP10-68T (SIS Sa 2,5). 

 

• Pintura 
 

A pintura básica para proteção anticorrosiva das superfícies dos equipamentos de processo será 

de acordo com a norma SSPC SP 11 01 68 Y, conforme resumo abaixo: 

 Material ..........................................revestimento epóxi /; 

 Espessura seca por demão............200 μm; 

 Espessura final do sistema.............400 μm. 

 

Os equipamentos mecânicos auxiliares e elétricos de linha padronizada de fabricação, 

normalmente fornecidos com acabamento de fábrica, deverão receber do FABRICANTE 

tratamento superficial adequado para serviço sujeito a intempéries e/ou à agressividade do 

ambiente onde irá operar. 

 

• Aplicação da Pintura 
 

As superfícies pintadas não deverão apresentar falhas, poros, escorrimentos, pingos, 

rugosidades, ondulações, trincas, marcas de processo de limpeza, bolhas, bem como variações 

na cor, textura e brilho. A película deverá ser lisa e de espessura uniforme. 

 

Arestas, cantos, pequenos orifícios, emendas, juntas, soldas, rebites e outras irregularidades de 

superfície deverão receber tratamento especial, de modo a garantir que elas adquiram uma 

espessura adequada de pintura. 

 

A pintura só poderá ser aplicada em superfícies adequadamente preparadas e livres de umidade. 

A pintura não será aplicada em superfícies aquecidas por exposição direta ao sol ou outras fontes 

de calor. 
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Não poderá ser aplicada pintura em ambientes onde a umidade relativa do ar seja superior a 85 

%; havendo necessidade imperiosa de execução de pintura, a umidade será mantida abaixo deste 

limite por meio de abrigos e/ou aquecimento durante toda a sua execução e até que a película 

tenha secado. 

 

• Cuidados com as Superfícies Pintadas 
 

Peças que tenham sido pintadas não deverão ser manuseadas ou trabalhadas até que a película 

esteja totalmente seca e dura. 

 

Antes da montagem final, todas as peças pintadas deverão ser estocadas fora do contato direto 

com o solo, de tal maneira e locação que seja evitada a formação de águas estagnadas. 

 

• Retoques 
 

Sempre que se torne necessário manter a integridade da película de pintura, qualquer 

contaminação ou deterioração da mesma será removida, fazendo-se, em seguida, retoque com a 

tinta especificada. 

 

Para todo equipamento que inclua proteção e pintura na fábrica, a Contratada fornecerá, junto 

com cada unidade entregue, as tintas à base de primers e as tintas de acabamento necessárias 

para retocar a pintura eventualmente danificadas nas operações de transporte, montagem e 

instalação. 

 

• Outros Tipos de Proteção 
 

As superfícies que obviamente não devam ser pintadas, tais como pontas de eixos e 

engrenagens, deverão ser protegidas contra corrosão por meio de recobrimento apropriado, tal 

como graxa ou esmalte removível. Esta proteção deverá ser mantida durante todo o período de 

montagem na obra e removida apenas quando da entrada do equipamento em operação. 

 

Dependendo da peça, outros tipos de proteção poderão ser necessários, tais como metalização, 

zincagem, cromação, cadmiagem, etc., e caberá a Contratada fornecê-la com a proteção 

adequada.  
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Salvo especificado em contrario, os parafusos, porcas e arruelas planas e de pressão, previstos 

nos equipamentos sujeitos a intempéries, deverão ser zincados a quente, de acordo com a Norma 

ASTM A-153, classe C. 

 

5.19  ESQUADRAIS E FERRAGENS 
 

•  Esquadrias de Alumínio 
 

Os caixilhos deverão ser fabricados com perfis estruturados, especialmente desenhados para 

satisfazer às necessidades de estabilidade conforme a ABNT e para proporcionar uma perfeita e 

completa vedação à esquadria. As junções dos perfis, bem como as linhas de contato entre o 

caixilho e o concreto ou alvenaria, deverão ser protegidas por massa. 

 

Os perfis serão estruturados em liga de alumínio tipo ALCAN-50 S ou similar, liga esta própria 

para anodização de alta resistência mecânica e a corrosão. 

 

Os contramarcos de alumínio deverão ter a superfície que fica em contato com o concreto ou 

argamassa protegida por verniz especial. Os parafusos de fixação dos contramarcos deverão ser 

de aço zincado. 

 

Na formação dos quadros das folhas, as peças serão unidas por meio de machos de conexão, 

estruturados de alumínio na mesma liga dos perfis. 

 

Nas “requadrações”, onde não seja possível a utilização de macho de conexão, serão utilizados 

parafusos, que serão fixados em nervuras especialmente previstas para esta finalidade, nos 

próprios perfis. Tais parafusos serão de latão cromado (ou aço inoxidável, no caso de fixação de 

vidro temperado) e não poderão ficar aparentes sob nenhuma hipótese. 

 

Para movimentação das folhas deverão ser utilizados exclusivamente elementos de alumínio 

anodizados ou aço inoxidável polido, de acordo com as exigências técnicas de cada caso. Os 

elementos de manobra, tais como puxadores, alavancas e fechos, deverão ser de alumínio 

anodizado. Somente deverão ser utilizadas ferragens de primeira qualidade, dimensionadas de 

acordo com a finalidade a que se destinam. 

 

Os perfis deverão ser polidos por processos mecânicos para a remoção de riscos, vias e sulcos. 

Todos os perfis deverão ser anodizados com película anódica mínima de 12 micra, com o 

acabamento e cor especificados pelo projeto. 
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• Esquadrias de Madeira 
 

As dimensões e detalhes construtivos de portas, batentes e guarnições estão indicados no projeto 

executivo. 

 

As portas serão de 3,5 cm de espessura, executadas com folhas lisas de compensado de cedro 

ou outra madeira de lei, montadas sobre um requadro rígido de madeira.  

 

O miolo das portas poderá ser de madeira aglomerada ou outro material similar aprovado pela 

Fiscalização. 

 

Os batentes e as guarnições também deverão ser de madeira de lei, recebendo o acabamento 

especificado no projeto. 

 

As portas deverão ser a prova d’água. As superfícies não deverão conter sinais de ferramentas ou 

máquinas, proporcionando ao acabamento o melhor aspecto possível. 

 

Todas as portas deverão se apresentar em condições de receber o acabamento especificado no 

projeto, devendo ser lixadas, perfeitamente limpas de pó de lixamento e ter removido todos os 

resíduos antes de receberem o acabamento final. 

 

Não será aceita qualquer peça de esquadria que apresente sinais de empenamento, rachaduras, 

lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos. Não serão aceitas peças cuja madeira não 

esteja perfeitamente seca. 

 

• Esquadrias de Ferro 
 

As esquadrias de ferro deverão ser dimensionadas de acordo com a finalidade a que se destinam, 

conforme as prescrições da ABNT. 

 

Os quadros serão esquadrejados, terão ângulos ou linhas de emendas soldadas limados e 

esmerilhados, sem rebarbas ou saliências de solda. 

 

Os furos e pinos de rebites dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas. 

 

Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão exceder 1/16” o diâmetro destes. 
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Os “requadros” para vedação em tela serão fixos ou de abrir, conforme indicado nos desenhos. 

Serão executados em perfis de ferro e chapa dobrada, convenientemente dimensionados para 

atender às solicitações estruturais das esquadrias. 

 

Os detalhes, seções ou dimensões das portas deverão ser tomados como exigências mínimas, 

devendo o Fornecedor introduzir quaisquer reforços que julgar necessários para garantir à 

esquadria adequadas resistência, durabilidade e rigidez. 

 

As portas e batentes deverão ser reforçadas para receber a ferragem. 

 

Os batentes metálicos serão fixados às paredes com chumbadores, no mínimo três para cada 

montante. As esquadrias acabadas não deverão ficar empenadas. Os cantos soldados, quando 

expostos, deverão ser totalmente planos, e o acabamento deverá ser perfeito. 

 

• Ferragens 
 

As ferragens deverão ser fornecidas completas com fechaduras, maçanetas, espelhos, dobradiças 

e demais acessórios pertinentes ao conjunto. Serão fabricadas no material indicado no projeto. 

 

A critério da Fiscalização as ferragens de todas as portas, com exceção das portas de banheiros, 

serão mestradas. O sistema de mestragem deverá ser tal que se tenha para cada porta apenas 

uma única chave, uma chave mestra para cada setor desejado e uma chave grã-mestra que abra 

todas as portas. 

 

O sistema de mestragem utilizará fechaduras com tambores que permitam futura expansão do 

mesmo. A Contratada deverá fornecer dois exemplares de todas as chaves mestras e grã-

mestras. 

 

Deverá também fornecer e instalar molas hidráulicas para todas as portas de entrada dos 

conjuntos sanitários e/ou onde indicado no projeto. 

 
5.20 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

•  Generalidades 
 

A impermeabilização deverá possuir as seguintes características para um bom desempenho:  

- impermeabilidade; 
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- durabilidade; 

- isolação térmica; 

- proteção mecânica; 

- perfeita aderência à base. 

 

•  Amostragem 
 

As amostras deverão ser retiradas para os ensaios antes de se iniciar a impermeabilização, 

seguindo-se as recomendações das Normas da ABNT pertinentes.  

 

Caso se iniciem os serviços de impermeabilização antes da obtenção dos resultados, a 

Contratada será responsável por eventuais correções que devam ser feitas devido a resultados 

que não satisfaçam às Normas Brasileiras pertinentes, podendo, a critério da Fiscalização, ser 

feita a remoção do material impermeabilizante já aplicado. 

 

• Embalagem 
 

Os materiais deverão ser fornecidos nas embalagens originais, com a identificação do fabricante, 

lote e data de fabricação. 

 

• Armazenamento 
 

Os materiais deverão ser armazenados em locais adequados e dentro das recomendações dos 

fabricantes. 

• Controle 
 

Todos os materiais a serem aplicados deverão atender às Normas Brasileiras pertinentes, no que 

diz respeito a suas características físico-químicas, embalagem, aplicação, amostragem, ensaios e 

critérios de aceitação. Além da boa técnica, será exigida a utilização de mão-de-obra 

comprovadamente especializada. 

 

• Impermeabilização de Blocos 
 

Feito o descobrimento (a desforma) das peças, proceder-se-á a limpeza do concreto e eventuais 

retoques das imperfeições, de modo que a superfície seja homogênea, limpa e isenta de pó. A 

seguir, a superfície do concreto será pintada com 3 (três) demãos de INERTOL ou equivalente, 

em todas as faces que se fizer necessário. 
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Não serão admitidas alvenarias em contato com o solo. Caso haja diferença entre estrutura de 

fundação e o nível do piso, esta deverá ser preenchida com concreto Fck 12MPa, até ultrapassar 

o nível do solo em pelo menos 5 cm. 

 

• Juntas de Dilatação 
 

O sistema a ser aplicado deverá respeitar as juntas de dilatação de estrutura, dentro das técnicas 

usuais de impermeabilização, aplicando-se nas mesmas selantes elásticos ou materiais elásticos 

vedantes similares. 

 

5.21 SERVIÇOS GERAIS COMPLEMENTARES 
 

•  Reposições 
 

A Contratada deverá proceder às diversas reposições, reconstruções e reparos de qualquer 

natureza, empregando todos os meios e recursos (pessoal, material, equipamento e boa técnica) 

aptos a tornar o executado melhor ou, no mínimo, igual à obra removida, demolida ou rompida. 

 

• Recomposição dos pavimentos das ruas ou acessos 
 

A recomposição das superfícies das ruas deverá ser realizada de modo a reconstituir a camada 

asfáltica da forma mais aproximada possível da camada original. O projeto dessa recomposição 

deverá ser previamente apresentado à Fiscalização para aprovação. 

 

Nos eventuais recalques de camadas de aterro, proceder-se-á ao tratamento das superfícies, por 

imprimação, ou de outra forma, de modo a permitir sua utilização sem comprometer a estrutura ou 

tubulação subterrânea, devendo ser posteriormente concluída a recomposição. 

 

Sempre deverão ser obedecidas as normas da PREFEITURA para cortes e aterros de valas em 

pistas e calçadas. 

 

• Recomposição de dutos e tubulações diversas 
 

Na recomposição de dutos e tubulações diversas, a Contratada deverá observar o que segue: 

- para a recomposição de tubulações e respectivas obras complementares de redes de 

água e esgoto obedecer-se-á as normas e especificações adotadas pela CASAL. 
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- para a reposição de tubulações e respectivas obras complementares de redes de 

águas pluviais, serão adotadas as normas e especificações da ABNT; 

- para a reposição das demais tubulações de utilidades públicas, serão cumpridas pela 

Contratada as instruções para cada tipo, provindas das companhias concessionárias e 

da Fiscalização. 

 

•  Execução e Assentamento de Meio-Fio  
 

Os meios-fios de concreto pré-moldados serão fabricados com cimento Portland, areia e 

pedregulho, ou pedra britada. Os materiais constituintes deverão obedecer às normas da ABNT 

pertinentes. Suas dimensões serão: 

- comprimento (cm): 100 ± 2 

- altura (cm): 30 ± 1 

- base (cm): 15 ± 0,5 

- piso (cm):  13 ± 0,5 

 

A redução da espessura de meio-fio, de 15 cm na base para 13 cm no piso, deverá ser feita nos 

15 cm superiores, na face lateral aparente ou espelho. 

 

A aresta formada pelo piso e pelo espelho será arredondada, inscrevendo-se um arco de 3 cm de 

raio. 

Os meios-fios de concreto deverão apresentar as superfícies aparentes lisas, bem como ser 

isentos de fendilhamentos. Uma régua apoiada ao longo do piso e em toda a extensão não poderá 

acusar flecha superior a 4 mm. 

O concreto para fabricação deverá apresentar uma resistência mínima de 30 MPa no ensaio de 

compressão simples a 28 dias de idade. 

 

O assentamento dos meios-fios de concreto consistirá dos seguintes serviços: 

- execução de base de concreto; 

- assentamento dos meios-fios; 

- encostamento de terra. 

 

Os meio-fios serão assentados sobre base de concreto de regularização, largura de 30 cm e 

espessura uniforme de 10 cm. 

 

O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar aos meios-fios um assentamento 

estável, ainda antes do endurecimento. 
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O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira, assentadas em 

conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. 

 

Depois de umedecer ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e 

apiloado convenientemente, de modo a não deixar vazios. 

 

O assentamento dos meios-fios deverá ser efetuado antes de decorrida uma hora do lançamento 

do concreto da base. 

 

Os meios-fios serão escorados, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas). 

 

As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3. A face exposta da junta 

será dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3 mm de diâmetro, normal ao plano do 

piso. 

 

A faixa de 1 (um) metro, contígua aos meios-fios, deverá ser aterrada com material de boa 

qualidade. O aterro deverá ser feito em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com soquetes 

manuais com peso mínimo de 10 kg e secção não superior a 20 x 20 cm. 

 

• Limpeza da Obra 
 

Após a conclusão dos trabalhos de construção e de montagem, caberá à Contratada remover do 

local da obra e depositar em local adequado todo o entulho, tapumes, barracões, instalações 

provisórias, sobras de materiais, equipamentos e outros. 

 

Toda a área afetada pelas obras deverá ser restituída às condições iniciais, de modo a eliminar 

todo o vestígio dos serviços de construção. 

 

5.22 MATERIAIS 
 

Todos os materiais a serem empregados nas obras serão novos e comprovadamente de primeira 

qualidade e deverão satisfazer rigorosamente às especificações constantes deste trabalho, salvo 

disposição diversa e expressamente estabelecida nas Normas de Execução de Serviços, cujas 

prescrições prevalecerão. 
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A Contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo a exame e à aprovação da 

Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo com estas 

especificações. 

 

Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser comparado com a 

respectiva amostra, previamente aprovada. 

 

As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalização, depois de convenientemente autenticadas 

por esta e pelo Construtor, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o 

fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

 

No presente trabalho fica entendido que em todos os casos de caracterização de materiais ou 

equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, poderá ser sempre aceita a alternativa 

rigorosamente similar ou equivalente, a juízo da Fiscalização. 

 

Se as circunstâncias ou condições locais porventura tornarem aconselhável a substituição de 

alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá 

ser efetuada mediante expressa autorização da Fiscalização, por escrito, e para cada caso 

particular. 

 

A Contratada deverá apresentar por escrito à Fiscalização justificativa do pedido de substituição 

do material, acompanhada de Laudo Técnico de comprovação da similaridade, fornecido pelo INT 

do MIC e/ou IPT de São Paulo, e da composição dos custos dos materiais especificados e do 

similar proposto, para análise comparativa. 

 

Caberá a fiscalização decidir sobre a solicitação apresentada. 

 

A Contratante poderá exigir do Construtor a retirada do recinto das obras dos materiais porventura 

impugnados pela fiscalização, dentro de prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do 

recebimento da comunicação atinente ao assunto. 

 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam 

a estas Especificações, ou ainda os que não pertençam às obras objeto do contrato. 
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As especificações que se seguem complementam as indicadas nos desenhos de projeto, devendo 

todos os documentos contratuais serem analisados conjuntamente. Em caso de divergências as 

mesmas serão dirimidas pela Fiscalização da CASAL. 

 

• Aço 
 

O metal destinado às armaduras das estruturas de concreto armado, comumente designado ferro, 

será o aço doce homogêneo cujos tipos e bitolas constam das plantas específicas. 

 

O material deverá obedecer à NBR 7480 para barras laminadas de aço comum para concreto 

armado, e à EB-130 para barras de aço torcidas a frio. 

 

A estocagem do aço é fundamental para a manutenção de sua qualidade. Assim sendo, este 

deverá ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a, no mínimo, 7,5 cm do 

piso ou 30 cm do terreno natural. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da 

umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em 

processo de corrosão e ferrugem, apresentando redução na seção efetiva de sua área. 

 

Quando o armazenamento durar mais que 30 (trinta) dias, deverá ser aplicado óleo solúvel, sendo 

vedado o uso de graxa ou de óleos não solúveis em água. 

 

Será retirada, para ensaio, uma amostra de cada partida de material que chegar à obra. Os 

resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quem competirá aceitar ou 

rejeitar o material de acordo com a especificação correspondente. 

 

• Cimento 
 

Todo o cimento deverá ser de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra quando chegar 

com acondicionamento original, isto é, com a embalagem e a rotulagem de fábrica, intactos. 

 

 Cimentos Portland 
 

a) Comum 

O cimento portland comum, para concretos, pastas e argamassas, deverá satisfazer 

rigorosamente a NBR 5732 e o art. 74 da NBR 6118. 
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b) De alta Resistência Inicial 

O cimento portland de alta resistência inicial deverá satisfazer a NBR 5733 da ABNT. 

 

 Cimentos Especiais 
 

a) Metalúrgico Sulfatado 

O cimento metalúrgico sulfatado (cimento metalurgique sursulfató), ainda não normatizado, é um 

aglomerante hidráulico especial, sulforesistente, constituído pela mistura de escória granulada e 

moída, com pequena proporção de cimento artificial ou de cal extinta, adicionando-se, em 

qualquer caso, sulfato de cálcio em proporção tal que o teor de anidrido sulfúrico - S03 - da 

mistura seja superior a 5%. 

 

Na prática tal aglomerante será obtido por uma mistura de 80% de escória, 15% de sulfato de 

cálcio, sob a forma de S03 CA anidro, e 4 a 5% de Clinquer. 

 

O cimento metalúrgico sulfatado deverá apresentar as seguintes características: 

− pega lenta, porém com endurecimento rápido; 

− grande finura; 

− resistência mecânica elevada sob certas condições de emprego; 

− ausência de ataque às armaduras; 

− baixo calor de hidratação. 

 

Serão considerados satisfatórios os produtos comercialmente denominados Supercillor ou 

Sealithor. 

 

b) Outros cimentos especiais (cimentos portland de baixo calor de hidratação, cimentos 

aluminosos, cimentos pozolânicos, etc.) serão especificados para cada caso particular. 

 

O cimento portland de alto forno deverá satisfazer à NBR 5735. 

 

• Agregados 
 

Os agregados ou elementos inerentes para confecção de mesclas, argamassas ou concretos 

deverão satisfazer às seguintes especificações: 
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• Areia 

 

a) Para Argamassas 

 

Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de 

argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros 

sais deliquescentes, etc. 

 

Os ensaios de qualidade e de impurezas orgânicas satisfarão as normas pertinentes da ABNT. 

 

− Para argamassas de alvenaria, emboços e obras diversas 

 

Será de granulometria média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2 mm e 

fica retida na peneira de 0,5 mm, sendo Dmáx = 2,4 mm. 

 

− Para argamassa de rebocos 

 

Será fina, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 0,5 mm, sendo Dmáx = 1,2 

mm. 

 

− Para rebocos de acabamento esmerado 

 

Deverá, a critério da Fiscalização, satisfazer ao seguinte: 

• Ser calcinada, antes do peneiramento; 

• Ter granulometria que corresponda a material compreendido entre as peneiras nº 4 (4760 

micra) e nº 100 (149 micra), tipo E 11.39 ASTM, sendo tolerada uma porcentagem máxima 

de 10% de material mais fino. 

 

b) Para Concretos 

 

• Deverá satisfazer a NBR 7211 e as necessidades da dosagem para cada caso; 

• Ensaios conforme as normas pertinentes da ABNT. 

 

• Brita 

 

A pedra britada para confecção de concretos deverá satisfazer a NBR 7211, bem como as 

necessidades das dosagens adotadas para cada caso. 
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Pó de Pedra 

 

O pó de pedra consiste em resíduos de britamento mecânico de granito ou gnaisse, devendo ser 

isento de argila, matéria orgânica ou outras impurezas nocivas aos fins que se destina. 

 

O uso do pó de pedra será sujeito a expressa prescrição para cada particular, sendo limitado aos 

rebocos, estando vedada sua inclusão ou adição como agregado fino de concreto ou de 

argamassas que não sejam de rebocos. 

 

É igualmente vedada a adição de pó de pedra aos rebocos pré-fabricados. 

 

Quartzo Moído 

 
Produzido por trituração do quartzo puro, hialino ou leitoso, deverá ser peneirado de modo a 

apresentar a granulomentria adequada, bem como ser isento de pó impalpável em proporção 

nociva. 

 

Saibro 

 
Sob essa designação são compreendidas as rochas em decomposição, que se apresentam, 

principalmente, com grãos de quartzo (areia) de feldspato (muito pouca quantidade) e de argila. 

 

Deverá ser áspero ou macio, conforme o fim que se destina, claro, isento de matéria orgânica, 

podendo conter, em peso, no máximo 25 % de argila e no mínimo 20 % de areia. 

• Água 

 

A água destinada ao amassamento das argamassas e concretos deverá obedecer ao disposto na 

NBR 6118 da ABNT. 

 

5.23 TESTES DE ESTANQUEIDADE 
 

Concluídas as obras, a estrutura hidráulica deverá ser submetida a um teste de estanqueidade, 

conforme segue: 

• encher lentamente a estrutura, mantendo-a sob permanente vigilância durante esse 

período, que deverá durar de 36 a 48 horas; 

• atingido o nível máximo de projeto, este deverá ser mantido por dez dias consecutivos; 
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• durante esse período, o nível de água interno deverá ser medido diariamente, e a unidade 

mantida sob permanente observação quanto ao comportamento estrutural, estanqueidade 

da estrutura de concreto e estanqueidade do sistema hidráulico; 

• decorrido esse último prazo, a unidade deverá ser esvaziada, e todos os problemas 

eventualmente constatados deverão ser corrigidos. 

 

Caso as correções necessárias estejam ligadas à estanqueidade, novos testes de estanqueidade 

deverão ser feitos após a conclusão dos reparos. Durante a operação de esvaziamento deverá ser 

avaliado o desempenho do sistema de drenagem. O teste de estanqueidade deverá ser realizado 

antes de aplicada a impermeabilização. 

 

5.24 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os serviços que se fizerem necessários para a perfeita conclusão das obras e que porventura não 

façam parte destas especificações, deverão ter suas especificações apresentadas pela 

Contratada e aprovadas pela Fiscalização, antes do início das obras. 
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2. MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Este relatório apresenta os dimensionamentos das unidades constituintes deste projeto, que 

seguem descritas abaixo: 

 

• Reservatórios  

• Estações Elevatórias de Água Tratada  

• Adutoras de Água Tratada  

• Medidores de Vazão 

• Válvulas Redutoras de Pressão 

• Válvula Controladora de Nível e Vazão 

• Rede de Distribuição de Água (Principal e Secundária) 

 

A seguir serão demonstradas as fórmulas utilizadas nos cálculos e posteriormente o 

dimensionamento das unidades e dispositivos a serem projetados. 

 

2.1. FÓRMULAS 
 

Abaixo estão as equações que serão utilizadas no dimensionamento do sistema. 

 

2.1.1. DIÂMETRO DE TUBULAÇÕES 
 

A seguinte equação possibilita encontrar o diâmetro econômico das tubulações segundo Bresse: 

 

QKD=  

Onde: 

K: Coeficiente de Bresse (adotado K: 0,9 - 1,4); 

Q: Vazão (m³/s); 

D: Diâmetro (m). 

 

2.1.2. PERDAS DE CARGA 
 

a)  Perdas de Carga Localizadas 
 

As perdas localizadas serão calculadas com base no coeficiente de singularidade “K” de cada 

peça, pela equação: 
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g.2
 v. K =hf

2
total

loc 

 
Onde: 

Ktotal: Somatório dos coeficientes de perda de carga localizada correspondente a cada peça 

especial considerada (Azevedo Neto, 1998); 

v: Velocidade média na seção (m/s); 

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²). 

 

b)  Perdas de Carga pela Fórmula Universal 
 

As perdas de carga na tubulação podem ser calculadas pelas fórmulas descritas abaixo: 

gD .2.
.v L .f = hf

2
  

dis  

g.2.D
v.f

 =J
2

  

 

 
 

Onde: 

hfdis: Perda de carga distribuída (m); 

f: Coeficiente de atrito (adimensional); 

L: Comprimento do tubo (m); 

v: Velocidade média na seção (m/s); 

D: Diâmetro hidráulico (m); 

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²). 

J: Perda de carga unitária (m/m). 

 

 

Para o cálculo do coeficiente de atrito (f) da Fórmula Universal utiliza-se o Ábaco de Moody 

(Azevedo Neto, 1988), empregando as fórmulas abaixo: 

D
Ke =  

Onde: 

e = Rugosidade relativa;  

K = Coeficiente de rugosidade da Fórmula Universal (K = 0,2 mm para adutoras e K = 1,0 mm 

para Redes de Distribuição); 

D = Diâmetro hidráulico (mm). 
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υ
vD

=Re  

Onde: 

Re = Número de Reynolds; 

v = Velocidade média na seção (m/s); 

D = Diâmetro hidráulico (m); 

 υ  = Viscosidade cinemática da água (m²/s). 

 

c)  Perdas de Carga pela Fórmula de Hazen-Williams 
 

As perdas de carga na tubulação podem ser calculadas pelas fórmulas descritas abaixo: 

 

 

 
Onde: 

J: Perda de carga unitária (m/m); 

Q: Vazão (m³/s); 

C: Coeficiente adimensional que depende da natureza (material e estado) das paredes dos 

tubos; 

D: Diâmetro (m). 

hfdis: Perda de carga distribuída (m); 

L: Comprimento do tubo (m). 

 
Para o cálculo das perdas de carga totais no sistema, tem-se: 

hfT = hfloc + hfdis 

Simbologia geral: 

hfT: Perda de carga total (m); 

hfloc: Perda de carga localizada (m); 

hfdis: Perda de carga distribuída (m). 

 

2.1.3. POTÊNCIA 
 

P = ϒ x Q x ATM 

       75 x η 

Onde: 

P: Potência (cv); 

ϒ : Peso específico da água (1.000 kgf/m³); 
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Q: Vazão (m³/s); 

ATM: Altura manométrica (mca); 

η: Rendimento (%). 

 

2.1.4. BLOCOS DE ANCORAGEM 
 
As tubulações e seus acessórios, além de esforços internos, geram ou podem gerar esforços 

externos que necessitam ser absorvidos e transferidos a outras estruturas. Os pontos onde se 

produzem essas transferências de esforços são denominados ancoragens. 

 

Os esforços externos que desequilibram um sistema fechado são originados em curvas, tês, 

reduções, válvulas fechadas ou parcialmente fechadas, derivações e outros, onde os vetores do 

produto Pressão x Área não se anulam em todas as direções e sentidos opostos. A resultante da 

soma desses vetores é a força a ser absorvida externamente, denominada Resultante. 

 

A resultante gerada pela pressão interna num tubo deve ser transferida a uma estrutura externa, 

encarregada de absorvê-la e transferi-la ao solo, denominada Bloco de Ancoragem. 

 

Os dimensionamentos dos blocos de ancoragem serão feitos a partir das equações que seguem 

abaixo: 

 

Empuxo para curvas: 

E = 2 (S* γ * h) x sen (α/2) 

 

Empuxo para tês, CAPs e registros: 

E = S * γ * h 

 

Onde: 

E: Empuxo (kgf); 

S: Área da seção da tubulação (m²); 

γ: Peso específico da água (1000 kg/m³); 

h: Altura manométrica (mca). 

 
Admite-se a tensão admissível do solo σ = 1 kg/cm², com isso, utilizando a equação seguinte 

pode-se encontrar a área do bloco. 

A = E / σ (cm²) 
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Onde:  

A: Área do bloco (cm²); 

E: Empuxo (kgf); 

σ: Tensão admissível do solo (adotado 1 kg/cm²). 

 

2.1.5. DESCARGA DA ADUTORA 
 

A instalação de descarga na linha da adutora tem como objetivo atender as principais 

necessidades: 

- limpezas periódicas da linha, através da abertura das válvulas de descarga, de tal maneira a 

eliminar eventuais deposições de sedimentos; e, 

- esvaziamento da linha para a execução de serviços de manutenção. 

 

As descargas foram dimensionadas como bocais, em função do tempo admitido para o 

esvaziamento completo da linha ou do trecho de linha em consideração. Para o dimensionamento 

da descarga utiliza-se a equação seguinte: 

 

tL
ZmT

d
D 65=  

Onde: 

D: Diâmetro da adutora (m); 

d: Diâmetro da descarga (m); 

T: Tempo de esvaziamento da adutora (h); 

Zm: Carga média disponível (m);  

Lt: (L1 + L2) Extensão total da adutora entre os pontos altos nos quais há admissão de ar (m). 

 

2
21 ZZZm +

=  

Onde: 

Z1: Carga no ponto mais alto 1 (m); 

Z2: Carga no ponto mais alto 2 (m); 

 

2.1.6. VENTOSA  
 

A NBR 12.215 recomenda a instalação de ventosas adequadamente dimensionadas em todos os 

pontos altos ao longo do caminhamento de uma adutora. As ventosas instaladas nessas 

condições têm as seguintes funções básicas: 
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- permitir a saída do ar nas ocasiões de enchimento e reenchimento da adutora; 

- permitir a saída de ar que gradualmente se libera da água aduzida e se acumula nos pontos 

altos da adutora; e; 

- permitir a entrada de ar na tubulação nas ocasiões de esvaziamentos parciais ou totais da 

adutora, para evitar a ocorrência de pressões muito negativas no interior da linha. 

 

Adicionalmente aos pontos altos, são necessárias ventosas também nos locais onde há facilidade 

de acúmulo de ar, ou seja, em locais de sensível aumento de declividades descendentes no 

sentido do fluxo (condição que favorece o equilíbrio entre as forças de arrasto das bolhas de ar 

para jusante, pela ação do escoamento na adutora, e as forças de flutuação das bolhas de ar, que 

tendem a fazê-las voltar para montante). 

 

O cálculo do diâmetro mínimo das ventosas é feito admitindo-se a drenagem de um trecho sem a 

afluência de água no ponto alto onde é admitido o ar, sendo que a situação mais desfavorável 

ocorre em fase de teste e pré-operação da adutora, quando há maior possibilidade de colapso do 

tubo. O dimensionamento da válvula de admissão de ar pode ser feito através da seguinte 

expressão: 

dZ0,21d 4
1

a ⋅⋅=  
Onde: 

da: Diâmetro da válvula de admissão de ar (m); 

d: Diâmetro da descarga de água (m); 

Z: Máximo de (Z1, Z2) em (m). 

 

2.1.7. CELERIDADE 
 

A equação a seguir possibilita o cálculo da celeridade na adutora: 

)
e
D(*K3,48

900.9C
+

=

 
Onde: 

C: Celeridade (m/s); 

D: Diâmetro da adutora (m); 

e: Espessura do tubo (m); 

K: Coeficiente baseado no módulo de elasticidade do material do tubo. 
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2.1.8. SOBREPRESSÃO 
 

A sobrepressão é encontrada com a equação abaixo: 

 

g
V*Cha =

 
SP = ha + hg 

Onde: 

SP: Sobrepressão (mca); 

ha: Aumento da pressão (mca);  

hg: Desnível geométrico (m); 

C: Celeridade (m/s); 

V: Velocidade média da água (m/s); 

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²). 

 
2.1.9. EXTRAVASÃO DO RESERVATÓRIO 
 
Para o cálculo da extravasão dos reservatórios presentes neste sistema será utilizada a seguinte 

equação: 

HtgACQ d ×××= 2  

Onde: 

Q: Vazão de extravasão (m³/s); 

Cd: Coeficiente de descarga (adotado 0,61); 

A: Área do orifício (m²); 

Ht: Carga hidráulica sobre o centro do orifício (m). 

 

Para encontrar Ht usa-se: 

Ht = h – (D/2) 

 

Onde: 

Ht: Carga hidráulica sobre o orifício (m); 

h: Altura da lâmina d`água máxima do reservatório em relação à geratriz inferior do tubo de 

extravasão (m); 

D: Diâmetro da tubulação de extravasão (m). 

 

 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE-AL___________________________________________________15 

2.1.10. DESCARGA DO RESERVATÓRIO 
 

Para dimensionar as tubulações de descarga, considera-se que o reservatório será esvaziado por 

completo em um tempo máximo (t) de duas horas. 

Encontrando a vazão para esvaziar um terço do reservatório em 2 horas: 

t
VQ =  

Onde: 

Q: Vazão para esvaziar um terço do volume do reservatório; 

V: Volume total do reservatório (m³); 

t: Tempo para o esvaziamento (2 horas ou 7200 s). 

 

Para encontrar a área da seção transversal do tubo e posteriormente o seu diâmetro, obtém-se a 

área da superfície do reservatório por: 

4

2DA ×
=
π

 

Onde: 

A: Área da superfície do reservatório (m²); 

D: Diâmetro médio do reservatório (m). 

 

A área da seção transversal do tubo de descarga (S) será calculada por: 

 

h
gtc

AS
d

×
×××

×
=

2
2

 
Onde: 

S: Área do orifício de descarga (m²); 

A: Área da superfície do reservatório (m²); 

Cd: Coeficiente de descarga (adotado 0,60); 

t: Tempo de descarga (2 h ou 7200 s); 

g: Aceleração da gravidade (9,81 m/s²); 

h: Um terço da altura do reservatório (m). 

 
Utilizando o valor de da área (S) calcula-se o diâmetro (D) da tubulação de descarga. 

π
SD ×

=
4
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2.1.11. VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO 
 

Para o dimensionamento da tubulação de ventilação será considerada a vazão de ar igual à 

máxima vazão que o reservatório está submetido. Abaixo seguem as equações utilizadas para os 

cálculos. Cabe ressaltar que se a velocidade máxima considerada foi de 5 m/s. 

πVx
4QD ×

=
 

Onde: 

Q: Vazão máxima à qual o reservatório está submetido (m³/s); 

v: Velocidade máxima recomenda para ventilação (5 m/s). 

 

2.1.12. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 

A rede de distribuição secundária e principal foi simulada no software UFC 2 – Universidade 

Federal do Ceará – Centro Tecnológico.  

 

Para definição dos diâmetros utilizou-se a equação da continuidade e as perdas de cargas 

distribuídas (hf) obtém-se através da formula universal, utilizando-se para o cálculo do coeficiente 

de perda de carga (f), a equação de Colebrook: 

 

g
Vx

D
Lf

.2
²hf =  

⎟
⎟
⎠

⎞
+⎜

⎝
⎛−=

fD
k

f Re
51,227,0log21  

Onde: 

hf: Perda de carga distribuída (m); 

f: Coeficiente de perda de carga (adimensional); 

L: Comprimento (m); 

D: Diâmetro (m); 

V: Velocidade média do escoamento (m/s); 

G: Aceleração da gravidade (m/s²); 

K: Coeficiente de rugosidade equivalente (m); 

Re: Número de Reynolds (adimensional). 

υ
D . =Re V

 
υ : Viscosidade cinemática da água (m²/s) 
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2.2. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES PROJETADAS 
 

2.2.1.  VAZÃO DE PROJETO 
 

O Quadro 01 apresenta as vazões por períodos de projeto para população urbana e rural, já 

apresentado no Memorial Descritivo. 

 

Quadro 01 – Vazões de Projeto. 

População 
Atendida 

ANO 2014 ANO 2024 ANO 2034 

Pop. 
(hab.) 

QM 
(L/s) 

QMD 
(L/s) 

QMH 
(L/s)

Pop. 
(hab.) 

QM 
(L/s)

QMD 
(L/s)

QMH 
(L/s)

Pop. 
(hab.) 

QM 
(L/s) 

QMD 
(L/s)

QMH 
(L/s)

Urbana 6.102  10,59 12,71 19,07 7.318 12,71 15,25 22,87 8.777 15,24 18,29 27,43

Rural 19.804  27,51 33,01 49,51 21.898 30,41 36,50 54,74 24.213 33,63 40,35 60,53

Total  25.906 38,1 45,7 68,6 29.216 43,1 51,7 77,6 32.990 48,9 58,6 88,0 
 

Em seguida está apresentado o Quadro 02 com as vazões para a população urbana de 2034, 

separadas por zonas de abastecimento; e o Quadro 03 com as vazões para os povoados já 

abastecidos pelos reservatórios de Mata Grande. 
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Quadro 02 – Vazões de Projeto por Zonas de Abastecimento para a População Urbana. 

Centros de 
Reservação 

Zonas de 
Abastecimento Reservatório 

Válvula 
Redutora de 

Pressão 
Zonas 

Homogêneas 
Área 
 (ha) 

Densidade 
Ano 2034 
(hab./ha) 

População 
Urbana  

Ano 2034 
 (hab.) 

Vazões 
 (L/s) 

Média Máxima 
Diária 

Máxima 
Horária 

CR - 01 Zona Baixa 
RA 1.600 m³ 

Existente 

Sem VRP 
ZH - 01 14,45 91 1.318 2,29 2,75 4,12 
ZE - 01 0,89 67 60 0,10 0,12 0,19 

Com VRP 
ZH - 01 36,29 91 3.308 5,74 6,89 10,34 

Área Particular 3,08 32 98 0,17 0,21 0,31 
Subtotal - 54,70 - 4.785 8,31 9,97 14,95 

CR - 02 Zona Baixa 
RA 500 m³  
Existente 

Sem VRP ZH - 01 1,85 91 168 0,29 0,35 0,53 

Com VRP 
ZH - 01 24,23 91 2.209 3,84 4,60 6,90 
ZE - 02 2,91 135 394 0,68 0,82 1,23 

Subtotal - 28,99 - 2.772 4,81 5,77 8,66 

CR - 03 Zona Alta 
RE 150 m³ 
Existente Sem VRP ZH - 01 11,57 91 1.055 1,83 2,20 3,30 

Subtotal - 11,57 - 1.055 1,83 2,20 3,30 

CR - 04 Zona Alta 
RE 30 m³ 
Projetado Sem VRP 

ZH - 01 1,06 91 97 0,17 0,20 0,30 
ZE - 03 1,02 67 69 0,12 0,14 0,21 

Subtotal - 2,08 - 166 0,29 0,34 0,52 
Total 97,34 - 8.777 15,24 18,29 27,43 
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Quadro 03 – Vazões de Projeto para os Povoados de Mata Grande. 

Povoados 
População dos 

Povoados  
Ano 2034  

(hab.) 

Vazões  
(L/s) 

Média Máxima  
Diária 

Máxima 
 Horária 

Boa Sombra, Gato e Rio 
Grande 2.900  4,03 4,83 7,25 

Santa Rosa, São José, 
Boa Vista e Xique-Xique 1.781 2,47 2,97 4,45 

Total 4.681 6,50 7,80 11,70 
  

A vazão dos povoados apresentada no Quadro 03 está inclusa na vazão da população rural de 

Mata Grande (Quadro 01). 

 

2.2.2. VAZÕES DAS ADUTORAS 
 

No Quadro 04 a seguir apresenta as vazões de aduções das Adutoras AAT-01, AAT-02 e AAT-03.  
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Quadro 04 – Vazões das Adutoras dos Reservatórios. 

* Vazão referente ao volume de reservação para alimentação do caminhão pipa. 
 

 No Quadro acima: 

 AAT – 01: Adutora de Água Tratada Existente, por recalque, que sai do CR-01 e vai até o CR-02; 

 AAT – 02: Adutora de Água Tratada Projetada, por gravidade, que sai do CR-02 e vai até o CR-03; 

 AAT – 03: Adutora de Água Tratada Projetada, por recalque, que sai do CR-02 e vai até o CR-04; 

 

 

 

 

 

Vazões das Adutoras  
(L/s) 

População  
Atendida 

Zonas de  
Abastecimento 

Adutora de 
Chegada no RA 

1.600 m³ 
AAT-01 AAT-02 AAT-03 

Urbana 

Zona Baixa do RA 1.600 m³ 9,97 - - - 
Zona Baixa do RA 500 m³ 5,77 5,77 - - 
Zona Alta do RE 150 m³ 2,20 2,20 2,20 - 
Zona Alta do RE 30 m³ 0,34 0,34 - 0,34 

Rural 

Povoados Boa Somba, Gato e Rio 
Grande 4,83 4,83 - - 

Povoados Santa Rosa, São José, 
Boa Vista e Xique-Xique 2,97 2,97 2,97 - 

Rural 32,55 * 2,25 - - 
Total 58,64 18,36 5,17 0,34 
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2.2.3. RESERVAÇÃO DE PROJETO  
 

Nos Quadros 05, 06 e 07 constam a reservação necessária para o abastecimento da população 

urbana por zonas de abastecimento, população rural total e população dos povoados, 

respectivamente. 

 

Quadro 05 – Reservação Necessária para Abastecimento da População Urbana. 

Centros de 
Reservação 

Zonas de 
Abastecimento 

Válvula 
Redutora de 

Pressão 
Zonas 

Homogêneas 

Vazão 
Máxima 
Diária  
(L/s) 

Reservação 
Necessária 

(m³) 

CR - 01 
Zona Baixa 

Sem VRP 
ZH - 01 2,75 79 
ZE - 01 0,12 4 

Com VRP 
ZH - 01 6,89 199 

Área Particular 0,21 6 
Subtotal 9,97 287 

CR - 02 
Zona Baixa 

Sem VRP ZH - 01 0,35 10 

Com VRP 
ZH - 01 4,60 133 
ZE - 02 0,82 24 

Subtotal 5,77 166 

CR - 03 
Zona Alta Sem VRP ZH - 01 2,20 63 

Subtotal 2,20 63 

CR - 04 
Zona Alta Sem VRP 

ZH - 01 0,20 6 
ZE - 03 0,14 4 

Subtotal 0,34 10 
Total 18,29 527 

 

Quadro 06 – Reservação Necessária para Abastecimento da População Rural Total. 

 

Quadro 07 – Reservação Necessária para Abastecimento da População dos Povoados. 

 

Área de 
 Abastecimento 

Vazão Máxima  
Diária  
(L/s) 

Reservação Necessária  
(m³) 

Rural 40,35 1.162 

Povoados Área de 
Abastecimento 

Vazão Máxima 
Diária  
(L/s) 

Reservação 
Necessária  

(m³) 

Boa Sombra, Gato e Rio Grande 
Rural 

4,83 139 

Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-
Xique. 2,97 85 

Total 7,80 225 
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Assim como considerado para as vazões, a reservação necessária aos povoados (Quadro 07) já 

está inclusa no volume de reservação da população rural total de Mata Grande (Quadro 06), 

sendo assim, temos: 

 

- Reservação Necessária para a População Rural: 1.162 m³ 

- Reservação Necessária para a População dos Povoados: 225 m³ 

- Reservação Necessária para a População Rural (menos os Povoados): 938 m³ 
 

Os volumes de reservação podem ser verificados no Quadro 08. 
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Quadro 08 – Volume dos Reservatórios para cada Centro de Reservação. 
Volume de Reservação  

(m³) 

Centros de Reservação Zonas de Abastecimento Válvula Redutora 
de Pressão Necessário 

Existente Adotado 
Tipo Volume Tipo Volume 

CR - 01 

Rural - 938 
Apoiado 1.600 - - 

Zona Baixa 
Sem VRP 83 
Com VRP 204 

Subtotal 1.225 - 1.600 - - 

CR - 02 

Povoados Boa Sombra, Gato 
e Rio Grande - 139 

Apoiado 500 - - 

Zona Baixa 
Sem VRP 10 
Com VRP 156 

Subtotal 306 - 500 - - 

CR - 03 

Povoados Santa Rosa, São 
José, Boa Vista e Xique-

Xique 
- 85 

Elevado 150 - - 

Zona Alta Sem VRP 63 
Subtotal 149 - 150 - - 

CR - 04 
Zona Alta Sem VRP 10 - - Elevado 30 

Subtotal 10 - - - 30 
Total 1.689 - 2.250 - 30 

 

Para o abastecimento provisório da população rural, foi considerado que o volume sobrante do Reservatório Apoiado de 500 m³ será utilizado como 

volume de reservação para o Caminhão Pipa, conforme cálculo abaixo: 

 

- Volume Necessário do RA 500 m³: 306 m³ 

- Volume Sobrante: 500 – 306 = 194 m³ 
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- Reservatórios 
 

As características dos reservatórios existentes e projetado estão descritas no Quadro 09. O 

dimensionamento do diâmetro das tubulações de entrada e saída, bem como, extravasor, 

descarga e ventilação dos reservatórios estão apresentados a seguir. 

 
Quadro 09 – Características dos Reservatórios Existentes e Projetado. 

Centros de 
Reservação 

Tipo de 
Reservatório 

Volume 
(m³) Material 

Níveis  
(m) 

Altura da 
Lâmina 
d'Água  

(m) Nterreno NAmín NAmáx 

CR-01 RA Existente 1.600 

Concreto 

666,40 664,70 668,80 4,10 
CR-02 RA Existente 500 741,85 741,70 745,40 3,70 
CR-03 RE Existente 150 681,00 685,80 690,50 4,70 
CR-04 RE Projetado 30 751,00 763,00 768,00 5,00 

 

- Vazões das Adutoras dos Reservatórios 
 

A seguir as vazões de entrada nos reservatórios: 

 

• RA Existente de 1.600 m³ 
- População urbana: 18,29 L/s 
- População rural: 32,55 L/s 

- Povoados Boa Sombra, Gato e Rio Grande: 4,83 L/s 
- Povoados Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-Xique: 2,97 L/s 

Vazão de chegada no reservatório: 58,64 L/s 
 

• RA Existente de 500 m³ 
- Zona Baixa do RA de 500 m³: 5,77 L/s 

- Povoados Boa Sombra, Gato e Rio Grande: 4,83 L/s 

- Zona Alta do RE de 150 m³: 2,20 L/s 

- Povoados Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-Xique: 2,97 L/s 

- Zona Alta do RE de 30 m³: 0,34 L/s 

- Caminhão Pipa: 2,25 L/s 

Vazão de entrada no reservatório: 18,36 L/s 
 

• RE Existente de 150 m³ 
- Zona Alta do RE de 150 m³: 2,20 L/s 

- Povoados Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-Xique: 2,97 L/s  

Vazão de entrada no reservatório: 5,17 L/s 
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• RE Projetado de 30 m³ 
 

- Vazão de entrada (24 horas): 0,34 L/s 

- Vazão de entrada (06 horas): 1,36 L/s 
 

Para a vazão de entrada no Reservatório Elevado projetado de 30 m³ foi considerado que a 

alimentação deste reservatório será de 6 horas/dia. 

 

a)  Tubulações de Saída para a Rede de Distribuição 
 
Para o cálculo do diâmetro das tubulações de saída para a rede foi considerada a vazão máxima 

horária de cada área ser abastecida. 

 
Quadro 10 – Diâmetros das Tubulações de Saída para a Rede de Distribuição. 

Centro de 
Reservação 

Tipo de 
Reservatório 

Volume 
(m³) 

Diâmetros de Saída - Rede 

Áreas 
abastecidas 

Vazão de 
saída 
(L/s) 

D  
(mm) 

DN  
adotado 

v  
(m/s) 

CR-01 RA Existente 1.600 
Zona Baixa 14.95 146.72 200 0.48 

Rural 48.83 265.16 250 0.99 

CR-02 RA Existente 500 
Povoados 7.25 102.18 50 3.69 

Zona Baixa 8.66 111.67 150 0.49 

CR-03 RE Existente 150 
Povoados 4.45 80.07 100 0.57 
Zona Alta 3.30 68.90 100 0.42 

CR-04 RE Proposto 30 Zona Alta 0.52 27.35 50 0.26 
 

Para escolha dos diâmetros de saída para a rede de distribuição, foram observadas as 

velocidades e as vazões máximas recomendadas para os diâmetros adotados: 

 

DN 50 (vmáx. = 0,5 m/s; Qmáx. = 1,0 L/s) 

DN 100 (vmáx. = 0,6 m/s; Qmáx. = 4,7 L/s) 

DN 150 (vmáx. = 0,8 m/s; Qmáx. = 14,1 L/s) 

DN 200 (vmáx. = 0,9 m/s; Qmáx. = 28,3 L/s) 

DN 250 (vmáx. = 1,1 m/s; Qmáx. = 53,9 L/s) 

 

A tubulação de saída existente para os Povoados Boa Sombra, Gato e Rio Grande, DN 50, será 

mantida, assim como para os Povoados Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-Xique, DN 100, 

mas isto não irá comprometer hidraulicamente o funcionamento do sistema. 
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b)  Extravasores 
 

No Quadro 11 a seguir constam os resultados dos cálculos dos extravasores. 

 

Quadro 11 – Diâmetro dos Extravasores dos Reservatórios. 

Centro de 
Reservação 

Tipo de 
Reservatório 

Volume 
(m³) 

Vazão 
de 

chegada  
(m³/s) 

Diâmetro 
do 

Extravasor 
(m) 

Área 
Orifício 

(m²) 

Carga 
Hidráulica 

- Ht (m) 

Vazão 
Extravasão 

(L/s) 
DN 

adotado

CR-01 RA Existente 1.600 0.05864 0.20 0.03142 0.568 63.97 200 
CR-02 RA Existente 500 0.01837 0.15 0.01767 0.556 35.61 150 
CR-03 RE Existente 150 0.00517 0.08 0.00442 0.576 9.06 150 
CR-04 RE Proposto 30 0.00138 0.05 0.00196 0.581 4.04 80 

 

Como pode ser verificado no Quadro 11, os valores das vazões de extravasão são maiores que os 

valores da vazão de chegada, portanto os diâmetros adotados estão adequados ao projeto. 

 

No cálculo da vazão de extravasão foi utilizado o coeficiente de descarga (Cd) = 0,61, valor médio 

para orifícios comuns em parede delgada. Para o cálculo da carga hidráulica sobre o centro do 

orifício (Ht) foi considerado as seguintes dimensões da calha do vertedor: 

 

- Comprimento: 0,6 m 

- Largura: 0,6 m 

- Altura: 0,6 m. 

 

As tubulações dos extravasores dos reservatórios existentes serão mantidas. 

 

c)  Descargas 
 

No dimensionamento da descarga dos reservatórios foi considerado que os reservatórios serão 

esvaziados quando a lâmina d’água for igual a 1/3 da altura e o tempo máximo de esvaziamento 

for duas horas, conforme segue no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Diâmetro das Descargas dos Reservatórios. 

Centro de 
Reservação 

Tipo de 
Reservatório 

Volume 
(m³) 

Altura 
da 

lâmina 
d´água 

(m) 

1/3 
Altura 

da 
lâmina 
d´água 

(m) 

Área de 
Superfície 

do 
Reservatóri

o (m²) 

Qdescarga 
(m³/h) 

Sorifício 
(m2) 

Dneces-
sário 

calcula-
dos 

(mm) 

DN 
adota-
dos e 

existen
tes 

CR-01 RA Existente 1.600 4,10 1,37 390,2 266,67 0,04690 244,37 200 
CR-02 RA Existente 500 3,70 1,23 135,1 83,33 0,01543 140,16 150 
CR-03 RE Existente 150 4,70 1,57 31,9 25,00 0,00411 72,31 80 
CR-04 RE Projetado 30 5,00 1,67 6,0 5,00 0,00080 31,84 50 

 

No Quadro 12 acima foram verificados as condições de funcionamento das descargas existentes 

dos Reservatórios de 1.600 m³, 500 m³ e 150 m³, mais o diâmetro da descarga adotado do  

Reservatório Projetado de 30 m³, e nota-se que todos os diâmetros da descargas são maiores que 

os diâmetros necessários calculados, exceto o do Reservatório de 1.600 m³, que apesar de ser 

menor que o necessário optou-se por mantê-lo com vistas a evitar problemas operacionais na 

troca destes diâmetros. 

 

Para o cálculo da área do orifício de descarga (Sorifício), foi utilizado Cd = 0,61. 

 

As tubulações de descargas dos reservatórios existentes serão mantidas. 

 

d)  Ventilações 
 
O dimensionamento dos diâmetros da ventilação dos reservatórios foi feito considerando a maior 

vazão de chegada ou de saída. 

 

• RA Existente de 1.600 m³ 
- População urbana: 18,29 L/s 

- População rural: 32,55 L/s 

- Povoados Boa Sombra, Gato e Rio Grande: 4,83 L/s 

- Povoados Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-Xique: 2,97 L/s 

Vazão de entrada: 58,60 L/s 

 

- Zona Baixa do RA 1.600 m³: 14,95 L/s 

- Zona Rural: 48,83 L/s 

- EAT-01: 18,36 L/s 

Vazão de saída: 82,14 L/s 
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• RA Existente de 500 m³ 
- Entrada da AAT-01: 18,36 L/s 

Vazão de entrada: 18,40 L/s 
 
- Zona Baixa do RA de 500 m³: 8,66 L/s 

- Povoados Boa Sombra, Gato e Rio Grande: 7,25 L/s 

- Caminhão Pipa: 19,11 L/s 

Vazão de saída: 35,02 L/s 

 

• RE Existente de 150 m³ 
- Entrada da AAT-02: 5,17 L/s 

Vazão de entrada: 5,17 L/s 
 
- Zona Alta do RE de 150 m³: 3,30 L/s 

- Povoados Santa Rosa, São José, Boa Vista e Xique-Xique: 4,45 L/s 

Vazão de saída: 7,75 L/s 
 

• RE Projetado de 30 m³ 
- Entrada da AAT-03: 1,36 L/s 

Vazão de entrada: 1,36 L/s 
 
- Zona Alta do RE de 30 m³: 0,52 L/s 

Vazão de saída: 0,52 L/s 

 

Assim, no quadro a seguir constam os cálculos da ventilação, onde a velocidade máxima adotada 

foi de 5,0 m/s.
 

 

Quadro 13 – Diâmetros das Ventilações dos Reservatórios. 

Centro de 
Reservação 

Tipo de 
Reservatório 

Volume 
(m³) 

Vazão 
máxima 
horária 
(m³/s) 

v 
(m/s)

Dcalculado 
(m) 

Dcalculado 
(mm) 

Dadotado 
(mm) 

Ventilação 
adotada 

(Quantidade 
x DN) 

CR-01 RA Existente 1600 0.08215

5.0 

0.14463 144.63 150 3 x 150 
CR-02 RA Existente 500 0.03502 0.09444 94.44 80 3 x 80 
CR-03 RE Existente 150 0.00775 0.04442 44.42 80 1 x 80 
CR-04 RE Proposto 30 0.00052 0.01148 11.48 50 2 x 50 

 

Como pode ser verificado no Quadro 13, os diâmetros adotados são maiores do que os diâmetros 

calculados, portanto, estão adequados ao projeto.  
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2.2.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA  
 

As Estações Elevatórias de Água Tratada, EEAT-01 e EEAT-02 projetadas estarão localizadas no 

CR-01 e no CR-02, respectivamente.  

 

A EEAT-01 recalcará água do Reservatório Apoiado de 1.600 m³ para o Reservatório Apoiado de 

500 m³, enquanto a EEAT-02 recalcará água do Reservatório Apoiado de 500 m³ para o 

Reservatório Elevado de 30 m³. 

 

A seguir é apresentado o dimensionamento de cada uma das elevatórias. 

 

2.2.4.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 (EEAT-01)  
 

Dados básicos para dimensionamento: 
 
Sucção  

Extensão da linha de sucção (m): 19,84

 
Barrilete de Recalque  

Extensão do barrilete de recalque (m): 7,16

 
Linha de Recalque   

Extensão da linha de recalque - estaqueamento (Estaca 19 + 11,33) (m): 392,61

Extensão da linha de recalque – área dos CRs existentes (m): 18,50

Extensão total da linha de recalque (m): 411,11

 
Vazão do Sistema  

Vazão total de recalque (L/s): 18,40

Vazão por bomba - 1 + 1 R (L/s): 18,40

 
Níveis de Água   

NAmáx - Nível de água máximo no Reservatório Apoiado 500 m³ (m): 745,40

NAmín - Nível de água mínimo no Reservatório Apoiado 500 m³ (m): 741,70

NAmáx - Nível de água máximo no Reservatório Apoiado 1.600 m³ (m): 668,80

NAmín - Nível de água mínimo no Reservatório Apoiado 1.600 m³ (m): 664,70
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Informações Gerais 
Nível da bomba (m): 665,95

Cota no eixo da tubulação de sucção (m): 666,23

Cota no eixo da tubulação de recalque (m): 667,70

 
Desníveis Geométricos – Hg  

Hgmáx – Desnível geométrico máximo (m): 80,70

Hgmín – Desnível geométrico mínimo (m): 76,60

Hgsucção – Desnível geométrico de sucção (m): - 1,53
 

Coeficientes de Rugosidade da Fórmula Universal para tubos novos e usados, 

respectivamente: K = 0,1 mm e K = 0,2 mm 

 

a)  Escolha dos Diâmetros da EEAT-01  
 

Para a definição inicial do diâmetro das tubulações utilizou-se a equação do diâmetro econômico 

de Bresse.  

mmQKD 80,16200184,02,1 ===  

 

Para comparar os diâmetros próximos ao indicado por Bresse, segue apresentado no Quadro 14 

as velocidades dos respectivos diâmetros para a vazão de projeto de 18,40 L/s. 

 

Quadro 14 – Velocidades dos prováveis diâmetros. 
D 

 (mm) 
v 

(m/s) 
150 1,04 
200 0,59 
250 0,37 

 

Os diâmetros escolhidos para cada trecho estão descritos no Quadro 15, bem como as 

respectivas velocidades e perdas de carga para coeficientes de rugosidade da Fórmula Universal: 

K = 0,1 mm e K = 0,2 mm. 

 

Quadro 15 – Diâmetros escolhidos.  

Tubulação Material DN v 
(m/s) f1 J1 

(m/m) f2 J2 
(m/m) 

Linha de Sucção PVC DEF°F° - 
Classe 1 MPa 200 0,59 0,02001 0,00175 0,02202 0,00193

Barrilete Recalque FºFº 150 1,04 0,02016 0,00743 0,02271 0,00837
Linha de Recalque F°F° - Classe K7 150 1,04 0,02016 0,00743 0,02271 0,00837
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Foi escolhido o diâmetro da sucção de 200 mm, cuja, velocidade é de 0,59 m/s, velocidade esta 

menor do que a velocidade máxima recomendada na sucção para este diâmetro (1,10 m/s). Para 

o barrilete de recalque e linha de recalque (DN 150), os parâmetros de velocidade fixados por 

norma são de 0,6 a 3,0 m/s, também estão satisfatórios.  

 

Com relação a linha de recalque da EEAT-01 optou-se por aproveitar a adutora existente, cujo 

diâmetro é de 150 e material PVC-DEFºFº, e sai do CR-01 e chega no CR-02. 

 

b)  Perdas de Carga 
 

A perda de carga (hf) ocorre nas tubulações e peças da sucção, barrilete de recalque e linha de 

recalque, conforme calculado a seguir. 

 

b.1 Perda de carga na Sucção 
 
- Perdas localizadas 

 

Quadro 16 – Relação de peças da sucção. 
Peças DN Quantidade Kparcial Ktotal 

Saída do Reservatório 200 1 1,00 1,00 
Redução  200 1 0,15 0,15 

Tê passagem direta 200 4 0,60 2,40 
Tê saída de lado 200 1 1,30 1,30 

Registro de gaveta 200 2 0,20 0,40 
Curva de 90° 200 4 0,40 1,60 

Ktotal 6,85 
 
Quadro 17 – Perda de carga localizada na sucção. 

Q 
 (L/s) 

g  
(m/s²) 

A 
 (m²) 

hfloc  
(Q².m)  

18,40 9,81 0,031416 346,00 
 

- Perdas distribuídas 

 

Quadro 18 – Perda de carga distribuída na sucção. 
K  

(mm) 
Q  

(L/s) DN f J 
 (m/m) Kc L 

(m) 
hfdis 

 (Q².m) 
0,1 

18,40 200 
0,02001 0,00175 5,17 19,84 102,60 

0,2 0,02202 0,00193 5,69 19,84 112,90 
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- Perdas totais na sucção 

 
Quadro 19 – Perda de carga total na sucção. 

K 
 (mm) 

Q 
 (L/s) DN hfloc 

 (Q².m) 
hfdis  

(Q².m) 
hfT 

 (Q².m) 
0,1 

18,40 200 346,00 
102,61 448,61 

0,2 112,90 458,90 
 

b.2 Perda de carga no Barrilete de Recalque 
 

- Perdas localizadas  

 

Quadro 20 – Relação de peças do barrilete de recalque. 
Peças DN Quantidade Kparcial Ktotal 

Redução  150 1 0,15 0,15 
Válvula de Retenção 150 1 2,50 2,50 
Registro de gaveta 150 1 0,20 0,20 

Junção  150 2 0,40 0,80 
Curva 90o 150 3 0,40 1,20 

Ktotal 4,85 
 

Quadro 21 – Perda de carga localizada no barrilete de recalque. 
Q 

(L/s) 
g 

(m/s²) 
A 

(m²) 
hfloc 

(Q².m) 
18,40 9,81 0,017671 791,63 

 

- Perdas distribuídas 

 

Quadro 22 – Perda de carga distribuída no barrilete de recalque. 
K 

(mm) 
Q 

(L/s) DN f J 
(m/m) Kc L 

(m) 
hfdis 

(Q².m) 
0,1 

18,40 150 
0,02016 0,00744 21,96 7,07 155,25 

0,2 0,02271 0,00838 24,73 7,07 174,87 
 

- Perdas totais no barrilete de recalque 

 
Quadro 23 – Perda de carga total no barrilete de recalque. 

K 
 (mm) 

Q 
 (L/s) DN hfloc  

(Q².m) 
hfdis  

(Q².m) 
hfT 

 (Q².m) 
0,1 

18,40 150 791,63 
155,25 946,88 

0,2 174,87 966,50 
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b.3 Perda de carga na Linha de Recalque 
 

- Perdas localizadas 

 
Quadro 24 – Relação de peças da linha recalque. 

Peças DN Quantidade Kparcial Ktotal 
Tê passagem direta 150 1 0,60 0,60 

Curva 90o 150 5 0,40 2,00 
Curva 45o 150 2 0,20 0,40 
Curva 22o 150 6 0,10 0,60 

Entrada no Reservatório 150 1 0,50 0,50 
Ktotal 4,10 

 

Quadro 25 – Perda de carga localizada na linha recalque. 
Q  

(L/s) 
g 

 (m/s²) 
A 

 (m²) 
hfloc  

(Q².m)  
18,40 9,81 0,017671 669,21 

 

- Perdas distribuídas  

 

Quadro 26 – Perda de carga distribuída na linha recalque. 
K 

(mm) 
Q 

(L/s) DN f J 
(m/m) Kc L 

(m) 
hfdis 

(Q².m) 
0,1 

18,40 150 
0,02016 0,00743 21,96 411,11 9.027,77 

0,2 0,02271 0,00837 24,74 411,11 10.168,83 
 

- Perdas totais na linha de recalque 

 

Quadro 27 – Perda de carga total na linha recalque. 
K 

(mm) 
Q 

 (L/s) DN hfloc 

 (Q².m) 
hfdis 

 (Q².m) 
hfT 

 (Q².m) 
0,1 

18,40 150 669,21 
9.027,77 9.696,98 

0,2 10.168,83 10.838,04 
 

b.4 Perda de carga total no sistema 
 

hftotaL  = hftotaLsuc + hftotaLrec 
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Quadro 28 – Perda de carga total no sistema. 

hfT K = 0,1 mm K = 0,2 mm 

Linha de Sucção 448,61 458,90 
Barrilete de Recalque 948,86 968,73 

Linha de Recalque 9.696,98 10.838,04 
Total 11.094,45 12.265,66 

 

c)  Condições para Funcionamento da Bomba sem Cavitação  
 

Para o bom funcionamento da bomba é necessária que seja verificada a seguinte relação: 

 

NPSHdisponível  > NPSHrequerido 

 

O Quadro 29 apresenta o valor do NPSHdisponível da EEAT-01: 

 

Quadro 29 – NPSHdisponível 
Hgsucção 

 (m) 
Pa/Y 

 (mca H2O) 
Pv/Y  

(mca H2O) hfTsucção NPSHrequerido NPSHdisponível 

- 1,53 9,59 0,0238 0,155 1,3 7,9 
 

Do quadro acima tem-se: 

 

NPSHrequerido foi fornecido pelo fabricante da bomba e consta na folha da curva da bomba 

apresentada adiante. 

 
NPSHdisponível = + Hgsucção  - hfsucção + Patm/y – Pvapor/ y 

 

Onde: 

Hgsucção: Desnível geométrico de sucção (positiva quando a bomba está afogada e negativa no 

caso contrário). Para este projeto a bomba não está afogada, portanto, o Hgsucção é negativo. 

hfT sucção : Perda de carga total na sucção; 

Patm: Pressão atmosférica (N/m²); 

y : Peso Especifico da água (N/m³); 

Pvapor: Pressão de vapor (N/m²); 

Patm/γ: 9,59 m para altitude de cerca de 600 m (Valor tabelado); 

Pvapor/γ: 0,238 m para temperatura da água de 20º C (Valor tabelado); 
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Da equação apresentada anteriormente: 

NPSHdisponível = - 1,53 m  - 0,155 m + 9,59 m – 0,0238 m 

NPSHdisponível = 7,9 m 
 

Como o NPSHdisponível (7,9 m)  é maior que o NPSHrequerido (1,3 m) não haverá cavitação no sistema 

em operação. 

 

d)  Altura Manométrica Total 
 

AMT = Hg + hftotal 

 
Desníveis geométricos 

 
Hgmín - Desnível geométrico mínimo (m): 76,60 

Hgmáx - Desnível geométrico máximo (m): 80,70 

Hgmín = NAmáx no Reservatório Apoiado 500 m³ (m) - NAmáx  no Reservatório Apoiado 1.600 m³ 

Hgmín = 745,40 – 668,80 = 76,60 m 

 

Hgmáx = NAmáx no Reservatório Apoiado 500 m³ (m) - NAmín  no Reservatório Apoiado 1.600 m³ 

Hgmáx = 745,40 – 664,70 = 80,70 m 

 

O Quadro 30 a seguir apresenta as alturas manométricas mínimas, médias e máximas para os 

coeficientes de rugosidade da Fórmula Universal igual a K = 0,10 mm, K = 0,15 mm e K = 0,20 

mm, respectivamente. 
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Quadro 30 – Alturas Manométricas do Sistema. 
Q 

(L/s) 
AMTmín. 

(K = 0,10) 
AMTmédia 
(K = 0,15) 

AMTmáx. 
(K = 0,20) 

0.00 76.60 78.65 80.70 
2.00 76.64 78.70 80.75 
4.00 76.78 78.84 80.90 
6.00 77.00 79.07 81.14 
8.00 77.31 79.40 81.49 
10.00 77.71 79.82 81.93 
12.00 78.20 80.33 82.47 
14.00 78.77 80.94 83.10 
16.00 79.44 81.64 83.84 
18.40 80.36 82.60 84.85 
18.00 80.19 82.43 84.67 
20.00 81.04 83.32 85.61 
22.00 81.97 84.30 86.64 
24.00 82.99 85.38 87.77 
26.00 84.10 86.55 88.99 
28.00 85.30 87.81 90.32 
30.00 86.59 89.16 91.74 
32.00 87.96 90.61 93.26 
34.00 89.43 92.15 94.88 
36.00 90.98 93.79 96.60 

 

Como pode ser visto no Quadro 30, os dados da Curva do Sistema para a Vazão de Recalque 

18,40 L/s são: 

 
AMTmín. = 80,36 m 

AMTmédia = 82,60 m 

AMTmáx. = 84,85 m 

 
Os pontos de operação da bomba escolhida estão indicados na Curva da Bomba (Figura 01), e 

nas Curvas Características do Sistema da EEAT-01 (Figura 02).  

 
A curva da bomba (Figura 01) representa as alturas manométricas referente a um único estágio, 

mas a bomba utilizada terá 04 estágios, por isso, as alturas manométricas da curva do sistema 

(Figura 02) foram multiplicadas por quatro. 
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Conjunto moto bomba considerado para efeito de projeto 

Bomba: 

• Tipo                    KSB MULTITEC 

• Modelo                                               100/...-7.1; 

•     Rotor                                                          ~ 225 mm; 

•     Rotação                                                      1.750 rpm; 
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Figura 02 – Curvas do Sistema – EEAT-01. 
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e)  Pontos de operação da Bomba – Curva do sistema e estimativa da potência no sistema 
de recalque 

 

Conforme pode ser verificado na Figura 01, os pontos de operação da bomba para as perdas de 

carga mínima, média e máxima estão apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 31 – Pontos de operação da curva do sistema. 

AMT Vazão 
(L/s) 

AMT 
(m) 

Rendimento 
(%) 

Potência 
Calculada 

(cv) 

Potência 
Instalada 

(cv) 

Potência 
Adotada 

(cv) 

Máxima 18,40 84,85 73,5 28,32 31,15 
40 Média 19,20 83,00 74,0 28,71 31,58 

Mínima 19,95 81,00 74,3 29,00 31,90 
 

Nos cálculos da Potência acima tem-se: 

 

A estimativa da potência no sistema de recalque é calculada pela fórmula: 

 

P = ϒ x Q x AMT 

75 x η 

Onde: 

P : Potência (cv); 

ϒ : Peso específico da água = 1.000 kgf/m³; 

Q : Vazão de bombeamento (m³/s); 

AMT: Altura manométrica (m); 

 η : Rendimento da bomba (%); 

 

Será considerado uma folga de 10%, que é usual para motores elétricos com mais de 20 cv. 

Sendo assim, tem-se: 

 

Potência instalada = Potência Calculada x 1,10 

Potência instalada = 40 cv (Valor comercial mais próximo). 
 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE-AL___________________________________________________41 

2.2.3.1 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02 (EEAT-02) 

 

Dados básicos para dimensionamento: 
 
Sucção  

Extensão da linha de sucção (m): 10,42

 
Barrilete de Recalque  

Extensão do barrilete de recalque (m): 6,12

 
Linha de Recalque   

Extensão da linha de recalque - estaqueamento (Estaca 03 + 12,72) (m): 72,72

Extensão da linha de recalque – área dos CRs (m): 47,86

Extensão total da linha de recalque (m): 120,58

 
Vazão do Sistema  

Vazão total de recalque (L/s): 1,40

Vazão por bomba - 1 + 1 R (L/s): 1,40

 
Níveis de Água   

NAmáx - Nível de água máximo no Reservatório Elevado 30 m³ (m): 768,00

NAmín - Nível de água mínimo no Reservatório Elevado 30 m³ (m): 763,00

NAmáx - Nível de água máximo no Reservatório Apoiado 500 m³ (m): 745,40

NAmín - Nível de água mínimo no Reservatório Apoiado 500 m³ (m): 741,70

 
Informações Gerais  

Nível da bomba (m): 741,97

Cota no eixo da tubulação de sucção (m): 742,18

Cota no eixo da tubulação de recalque (m): 742,90

 
Desníveis Geométricos – Hg  

Hgmáx - Desnível geométrico máximo (m): 26,30

Hgmín - Desnível geométrico mínimo (m): 22,60

Hgsucção - Desnível geométrico de sucção (m): - 0,48
 

Coeficientes de Rugosidade da Fórmula Universal para tubos novos e usados, 

respectivamente: K = 0,1 mm e K = 0,2 mm 
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a)  Escolha dos diâmetros da EEAT-02  
 

Para a definição inicial do diâmetro das tubulações utilizou-se a equação do diâmetro econômico 

de Bresse.  

mmQKD 30,4500143,02,1 ===  

 

Para comparar os diâmetros próximos ao indicado por Bresse, segue apresentado no Quadro 32 

as velocidades dos respectivos diâmetros para a vazão de projeto de 1,40 L/s. 

 

Quadro 32 – Velocidades dos prováveis diâmetros. 
D 

(mm) 
v 

(m/s) 
50 0,73 
75 0,32 

100 0,18 
 

Os diâmetros escolhidos para cada trecho estão descritos no Quadro 33, bem como as 

respectivas velocidades e perdas de carga para coeficientes de rugosidade da Fórmula Universal: 

K = 0,1 mm e K = 0,2 mm. 

 

Quadro 33 – Diâmetros escolhidos. 

Tubulação Material DN v 
(m/s) f1 J1 

(m/m) f2 J2 
(m/m) 

Linha de Sucção PVC/PBA 
50 0,73 0,02776 0,01440 0,03159 0,01639Barrilete Recalque PVC Roscável 

Linha de Recalque PVC/PBA – Classe 15
 

Foi escolhido o diâmetro da sucção de 50 mm, cuja, velocidade é de 0,73 m/s, velocidade 

aproximada da velocidade máxima recomendada na sucção para este diâmetro (0,70 m/s). Para o 

recalque, os parâmetros de velocidade fixados por norma são de 0,6 a 3,0 m/s, também estão 

satisfatórios os diâmetros de recalque escolhidos (DN 50).  

 

b)  Perdas de carga 
 

A perda de carga (hf) ocorre nas tubulações e peças da sucção, barrilete de recalque e linha de 

recalque, conforme calculado a seguir. 
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b.1 Perda de carga na Sucção 
 
- Perdas localizadas 

 

Quadro 34 – Relação de peças da sucção. 
Peças DN Quantidade Kparcial Ktotal 

Saída do Reservatório 50 1 1,00 1,00 
Tê passagem direta 50 4 0,60 2,40 

Tê saída de lado 50 1 1,30 1,30 
Curva de 90° 50 1 0,40 0,40 

Registro de gaveta 50 2 0,20 0,40 
Ktotal 5,50 

 

Quadro 35 – Perda de carga localizada na sucção. 
Q 

 (L/s) 
g  

(m/s²) 
A 

 (m²) 
hfloc  

(Q².m)  
1,40 9,81 0,001963 72.748,34 

 

- Perdas distribuídas 

 

Quadro 36 – Perda de carga distribuída na sucção. 
K  

(mm) 
Q  

(L/s) DN f J 
 (m/m) Kc L 

(m) 
hfdis 

 (Q².m) 
0,1 

1,40 50 
0,02776 0,01440 7.347,58 10,42 76.561,82 

0,2 0,03159 0,01639 8.361,26 10,42 87.124,30 
 
- Perdas totais na sucção 

 

Quadro 37 – Perda de carga total na sucção. 
K 

 (mm) 
Q 

 (L/s) DN hfloc 

 (Q².m) 
hfdis  

(Q².m) 
hfT 

 (Q².m) 
0,1 

1,40 50 72.748,34 
76.561,82 149.310,16 

0,2 87.124,30 159.872,64 
 

b.2 Perda de carga no Barrilete de Recalque 
 

- Perdas localizadas  
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Quadro 38 – Relação de peças do barrilete de recalque. 
Peças DN Quantidade Kparcial Ktotal 

Curva 90o 50 3 0,40 1,20 
Redução  50 1 0,15 0,15 

Válvula de Retenção 50 1 2,50 2,50 
Registro de gaveta 50 1 0,20 0,20 
Tê passagem direta 50 1 0,60 0,60 

Ktotal 4,65 
 
Quadro 39 – Perda de carga localizada no barrilete de recalque. 

Q 
(L/s) 

g 
(m/s²) 

A 
(m²) 

hfloc 
(Q².m) 

1,40 9,81 0,001963 61.505,41 
 

- Perdas distribuídas 

 

Quadro 40 – Perda de carga distribuída no barrilete de recalque. 
K 

 (mm) 
Q 

 (L/s) DN f J  
(m/m) Kc L  

(m) 
hfdis 

 (Q².m) 
0,1 

1,40 50 
0,02776 0,01440 7.347,58 6,12 44.967,21 

0,2 0,03159 0,01639 8.361,26 6,12 51.170,90 
 

- Perdas totais no barrilete de recalque 

 
Quadro 41 – Perda de carga total no barrilete de recalque. 

K 
 (mm) 

Q 
 (L/s) DN hfloc  

(Q².m) 
hfdis  

(Q².m) 
hfT 

 (Q².m) 
0,1 

1,40 50 61.505,41 
44.967,21 106.472,63 

0,2 51.170,90 112.676,31 
 

b.3 Perda de carga na Linha de Recalque 
 

- Perdas localizadas 

 

Quadro 42 – Relação de peças da linha recalque. 
Peças DN Quantidade Kparcial Ktotal 

Tê passagem direta 50 1 0,60 0,60 
Curva 90o 50 5 0,40 2,00 

Entrada no Reservatório 50 1 0,50 0,50 
Ktotal 3,10 
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Quadro 43 – Perda de carga localizada na linha recalque. 
Q  

(L/s) 
g 

 (m/s²) 
A 

 (m²) 
hfloc  

(Q².m)  
1,40 9,81 0,001963 41.003,61 

 

- Perdas distribuídas  

 

Quadro 44 – Perda de carga distribuída na linha recalque. 
K 

(mm) 
Q 

(L/s) DN f J 
(m/m) Kc L 

(m) 
hfdis 

(Q².m) 
0,1 

1,40 50 
0,02776 0,01440 7.347,58 120,58 885.971,61 

0,2 0,03159 0,01639 8.361,26 120,58 1.008.200,42
 

- Perdas totais na linha de recalque 

 

Quadro 45 – Perda de carga total na linha recalque. 
K 

(mm) 
Q 

 (L/s) DN hfloc 

 (Q².m) 
hfdis 

 (Q².m) 
hfT 

 (Q².m) 
0,1 

1,40 50 41.003,61 
885.971,61 926.975,22 

0,2 1.008.200,42 1.049.204,03 
 

b.4 Perda de carga total no sistema 
 

hftotaL  = hftotaLsuc + hftotaLrec 

 

Quadro 46 – Perda de carga total no sistema. 

hfT K = 0,1 mm K = 0,2 mm 

Linha de Sucção 149.310,16 159.872,64 
Barrilete de Recalque 106.472,63 112.676,31 

Linha de Recalque 925.975,22 1.049.204,03 
Total 1.182.758,01 1.321.752,98 

 

c)  Condições para funcionamento da bomba sem cavitação  
 

Para o bom funcionamento da bomba é necessária que seja verificada a seguinte relação: 

 

NPSHdisponível  > NPSHrequerido 

 

O Quadro 47 apresenta o valor do NPSHdisponível da EEAT-02: 
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Quadro 47 – NPSHdisponível 
Hgsucção 

 (m) 
Pa/Y 

 (mca H2O) 
Pv/Y  

(mca H2O) hfTsucção NPSHrequerido NPSHdisponível 

- 0,48 9,59 0,0238 0,313 2,0 8,8 
 

Do quadro acima tem-se: 

 

NPSHrequerido foi fornecido pelo fabricante da bomba e consta na folha da curva da bomba 

apresentada adiante. 

 
NPSHdisponível = + Hgsucção  - hfsucção + Patm/y – Pvapor/ y 

 

Onde: 

Hgsucção: Desnível geométrico de sucção (positiva quando a bomba está afogada e negativa no 

caso contrário). Para este projeto a bomba não está afogada, portanto, o Hgsucção é negativo. 

hfT sucção : Perda de carga total na sucção; 

Patm: Pressão atmosférica (N/m²); 

y : Peso Especifico da água (N/m³); 

Pvapor: Pressão de vapor (N/m²); 

Patm/γ: 9,59 m para altitude de cerca de 600 m (Valor tabelado); 

Pvapor/γ: 0,238 m para temperatura da água de 20º C (Valor tabelado); 

 

Da equação apresentada anteriormente: 

NPSHdisponível = - 0,48 m  - 0,313 m + 9,59 m – 0,0238 m 

NPSHdisponível = 8,8 m 
 

Como o NPSHdisponível (8,8 m)  é maior que o NPSHrequerido (2,0 m) não haverá cavitação no sistema 

em operação. 

 

d)  Altura manométrica total 
 

AMT = Hg + hftotal 

 

Desníveis geométricos 

 

Hgmín - Desnível geométrico mínimo (m): 22,60 

Hgmáx - Desnível geométrico máximo (m): 26,30 
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Hgmín = NAmáx no Reservatório Elevado 30 m³ (m) - NAmáx  no Reservatório Apoiado 500 m³ 

Hgmín = 768,00 – 745,40 = 22,60 m 

 

Hgmáx = NAmáx no Reservatório Elevado 30 m³ (m) - NAmín  no Reservatório Apoiado 500 m³ 

Hgmáx = 768,00 – 741,70 = 26,30 m 

 

O Quadro 48 a seguir apresenta as alturas manométricas mínimas, médias e máximas para os 

coeficientes de rugosidade da Fórmula Universal igual a K = 0,10 mm, K = 0,15 mm e K = 0,20 

mm, respectivamente. 

 

Quadro 48 – Alturas Manométricas do Sistema. 
Q 

(L/s) 
AMTmín. 

(K = 0,10) 
AMTmédia 
(K = 0,15) 

AMTmáx. 
(K = 0,20) 

0.00 22.60 24.45 26.30 
0.20 22.65 24.50 26.35 
0.40 22.79 24.65 26.51 
0.60 23.03 24.90 26.78 
0.80 23.36 25.25 27.15 
1.00 23.78 25.70 27.62 
1.20 24.30 26.25 28.20 
1.40 24.92 26.90 28.89 
1.60 25.63 27.66 29.68 
1.80 26.43 28.51 30.58 
2.00 27.33 29.46 31.59 
2.20 28.32 30.51 32.70 
2.40 29.41 31.66 33.91 
2.60 30.60 32.92 35.24 
2.80 31.87 34.27 36.66 
3.00 33.24 35.72 38.20 
3.20 34.71 37.27 39.83 
3.40 36.27 38.93 41.58 
3.60 37.93 40.68 43.43 

 

Como pode ser visto no Quadro 48, os dados da Curva do Sistema para a Vazão de Recalque 

1,40 L/s são: 

 

AMTmín. = 24,92 m 

AMTmédia = 26,90 m 

AMTmáx. = 28,89 m 
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Os pontos de operação da bomba escolhida estão indicados na Curva da Bomba (Figura 03), e 

nas Curvas Características do Sistema da EEAT-02 (Figura 04).  

 

Conjunto moto bomba considerado para efeito de projeto 

Bomba: 

• Tipo                 KSB MEGANORM N 

• Modelo                                            050-032-250.1 

•     Rotor                                                       ~ 243 mm; 

•     Rotação                                                  1.750 rpm; 
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Figura 04 – Curvas do Sistema – EEAT-02. 
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e)  Pontos de operação da Bomba – Curva do sistema e estimativa da potência no sistema 
de recalque 

 

Conforme pode ser verificado na Figura 03, os pontos de operação da bomba para as perdas de 

carga mínima, média e máxima estão apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 49 – Pontos de operação da curva do sistema. 

AMT Vazão 
(L/s) 

AMT 
(m) 

Rendimento 
(%) 

Potência 
Calculada 

(cv) 

Potência 
Instalada 

(cv) 

Potência 
Adotada 

(cv) 

Máxima 1,40 28,89 25,5 2,11 2,75 
4,0 Média 1,75 28,40 30,5 2,17 2,82 

Mínima 2,07 27,75 32,5 2,36 3,06 
 
Nos cálculos da Potência acima tem-se: 

 

A estimativa da potência no sistema de recalque é calculada pela fórmula: 

 

P = ϒ x Q x AMT 

75 x η 

Onde: 

P : Potência (cv); 

ϒ : Peso específico da água = 1.000 kgf/m³; 

Q : Vazão de bombeamento (m³/s); 

AMT: Altura manométrica (m); 

 η : Rendimento da bomba (%); 

 

Será considerado uma folga de 30% para motores elétricos entre 2 a 5 cv. Sendo assim, tem-se: 

 

Potência instalada = Potência Calculada x 1,30 

Potência instalada = 4,0 cv (Valor comercial mais próximo). 
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2.2.5. ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA  
 

Os dimensionamentos das Adutoras AAT-01 (Linha de Recalque existente), AAT-02 e AAT-03 que 

interligam os Centros de Reservação da cidade de Mata Grande estão descritos a seguir. 

 

2.2.5.1. Adutora de Água Tratada AAT-01 (Linha de Recalque Existente) 
 

Para transportar a água do Reservatório de 1.600 m³ (CR-01) para o Reservatório de 500 m³ (CR-

02) será aproveitada a linha de recalque em DN 150 - PVC-DEFºFº existente, que sai da 

Elevatória Existente no CR-01 e chega no Reservatório Apoiado de 500 m³. Esta linha de recalque 

será denominada AAT-01, cujo escoamento continuará sendo por recalque, mas o bombeamento 

passará a ser feito através da estação elevatória projetada, denominada EEAT-01.  Em função da 

nova vazão de recalque de 18,40 L/s da EAT-01, será feito um Estudo de Transientes Hidráulicos 

na Adutora para verificar as pressões máximas e mínimas, conforme apresentado a seguir. 

 

O Estudo dos Transitórios Hidráulicos da Linha de Recalque Existente, a seguir, demonstra que o 

material da Adutora, PVC-DEF°F°, suporta as pressões máximas e mínimas para a nova vazão de 

projeto e, portanto, poderá ser aproveitada no projeto. 

 

a)  Estudo dos Transitórios Hidráulicos na Adutora de Água Tratada Existente 
 
Neste Parecer Técnico é apresentada a análise operacional em regime transitório no sistema 

adutor de água tratada do município de Mata Grande, Estado de Alagoas, composto por uma 

estação elevatória e adutora em material PVC-DEFºFº. A análise dos regimes transitórios foi 

efetuada utilizando software desenvolvido pela Universidade do Ceará, denominado de UFC. 

 
Os regimes transitórios extremos ocorrem com a interrupção não programada dos conjuntos 

elevatórios, geralmente na queda do fornecimento de energia elétrica. De acordo com as 

condições críticas de operação do sistema em regime permanente foram realizadas as 

análises dos transitórios hidráulicos. Para se estabelecer um diagnóstico do sistema quando 

ocorrem os regimes transitórios, simula-se o desligamento acidental de um conjunto motor-

bomba (1+1 R) levando-se em consideração as condições críticas de regime permanente. 

 
Este item apresenta o Estudo de Transitórios Hidráulicos e Dispositivos de Proteção na Adutora 

AAT-01 de Mata Grande. Para simulação de transiente, foram coletados dados relativos ao 

projeto, tais como:  

 

- Diâmetro da tubulação = 150 mm 
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- Características da bomba = 18,40 L/s e 84,85 m; 

Bomba: 

• Tipo                    KSB MULTITEC 

• Modelo                                               100/... -7.1; 

•     Rotor                                                          ~ 225 mm; 

•     Rotação                                                      1.750 rpm; 

 
Após realizadas as análises dos transitórios hidráulicos sem dispositivo de proteção, verificou-se 

que a pressão positiva está acima de 100 m (116,51 mca) e a subpressão está negativa (- 20,27 

mca), conforme pode ser verificado na Figura 05.  

 

Deve-se evitar a ocorrência de pressões negativas em tubos plásticos. Por isso neste estudo 

foram feitas simulações dos regimes transitórios para o sistema com os dispositivos de proteção: 

válvula antecipadora de onda (SAV), Ventosas e Reservatório Hidropneumático (RHO). Nas 

figuras 06, 07 e 08 a seguir são apresentadas as envoltórias dos transientes da simulação 

hidráulica e no Quadro 50 os resultados das simulações. 

 

Quadro 50 – Resultados das Pressões na AAT-01 com e sem os dispositivos de proteção. 
Dispositivo 
de Proteção 

Pressão Máxima 
(m) 

Pressão Mínima 
(m) 

Sem Dispositivo 116,51 - 20,27 
Válvula Antecipadora 116,51 -20,27 

Ventosas 100,04 - 4,71 
Reservatório Hidropneumático 90,65 3,57 

 

Analisando o Quadro acima, verifica-se que o melhor dispositivo para a proteção da linha 

contra os transitórios hidráulicos é o Reservatório Hidropneumático (RHO), com as principais 

características: 

 

 Volume total: 0,64 m³ 

 Volume de ar inicial: 0,21 m³ (1/3 do volume total) 

 Diâmetro: 0,90 m 

 Altura do corpo paralelo: 1,00 m 
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Figura 05 – Envoltórias de Pressão Sem Dispositivo de Proteção da AAT-01. 
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Figura 06 – Envoltórias de Pressão Com Dispositivo de Proteção (Válvula Antecipadora de Onda). 
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Figura 07 – Envoltórias de Pressão Com Dispositivo de Proteção (2 ventosas DN 150). 

 
 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE-AL______________________________________________________________________________________________________________________________________57 

Figura 08 – Envoltórias de Pressão Com Dispositivo de Proteção (Reservatório Hidropneumático). 
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2.2.5.2. Adutora de Água Tratada AAT-02 
 

A adutora existente que transporta água do Reservatório de 500 m³ para o Reservatório Elevado 

de 150 m³ será desativada como adutora e passará a funcionar apenas como rede de distribuição. 

Será projetada uma nova Adutora, denominada de AAT-02, que terá a função apenas de 

abastecimento do Reservatório, e não de distribuição. 

 

A AAT-02, cujo escoamento será por gravidade, deverá transportar a vazão de 5,17 L/s do 

Reservatório Apoiado Existente de 500 m³ (CR-02) para o Reservatório Elevado Existente de 150 

m³ (CR-03).  

 

Na adutora há um trecho intermediário em que parte da tubulação está sujeita a cargas de 

pressões superiores a 100 m.c.a., limite máximo geralmente empregado nos tubos de PVC em 

adutoras. Sendo assim, o trecho intermediário entre as Estacas 24 e 65 será em F°F° DN 80, e os 

trechos inicial (Estaca 0 à 24) e final (Estaca 65 à 85 + 6,63 m) serão em PVC/PBA Classe 20 DN 

75. 

 

Portanto, para definição da vazão de escoamento na adutora, foram feitas simulações hidráulicas 

no EPANET aplicando a fórmula de Hazen-Williams. As simulações realizadas foram as 

seguintes: 

 

1. Simulação Hidráulica para o Desnível Geométrico Máximo; 

2. Simulação Hidráulica para o Desnível Geométrico Mínimo. 

 

Segue os dados para estas simulações: 

 

Desnível Geométrico Máximo 

 
Hgmáx. = NAmáx. no Reservatório Apoiado Existente 500 m³ (m) – NAmáx. no Reservatório Elevado 

Existente 150 m³ (m) 

Hgmáx. = 745,40 – 690,50  

Hgmáx. = 54,90 m 
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Desnível Geométrico Mínimo 

 
Hgmín. = NAmín. no Reservatório Apoiado Existente 500 m³ (m) – NAmáx. no Reservatório Elevado 

Existente 150 m³ (m) 

Hgmín. = 741,70 – 690,50  

Hgmín. = 51,20 m 
 

Coeficiente C 

 

PVC => C = 130 (tubos usados ± 20 anos) 

F°F° => C = 120 ferro fundido, revestimento epóxico (tubos usados ± 20 anos) 

 

Na primeira Simulação Hidráulica (Desnível Geométrico Máximo), a vazão de escoamento 

resultante na adutora foi de 6,43 L/s. Já, na segunda simulação hidráulica (Desnível Geométrico 

Mínimo) a vazão de escoamento resultante foi de 6,19 L/s. Sendo assim, a AAT-02 nas condições 

de escoamento do sistema, passará mais vazão do que é necessário para atender as demandas 

do Reservatório Elevado de 150 m³ (Q = 5,17 L/s).  

 

A seguir está apresentado o caminhamento da adutora na Figura 09, e nas Figuras 10 e 11 

mostram os trechos da adutora com diferentes diâmetros. 
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Figura 09 – Traçado da Adutora AAT-02. 
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Figura 10 – Diâmetros da AAT-02. 
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Figura 11 – Diâmetros da AAT-02 (Continuação). 
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a - Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Máximo) 
 

A seguir apresentaremos as Figuras 12, 13 e 14 que mostram as cotas (nós) e as vazões 

(trechos) da adutora para o desnível geométrico máximo, e em sequência as planilhas com os 

resultados da Simulação Hidráulica. 
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Figura 12 – Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Máximo). 
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Figura 13 – Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Máximo) – Continuação. 
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Figura 14 – Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Máximo) – Continuação. 
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RESULTADOS DA SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 

 

A seguir está apresentado os resultados da simulação hidráulica dos trechos e dos nós da AAT-

02, para o desnível geométrico máximo, obtidos do software EPANET. 

 

Quadro 51 – Resultados dos Trechos da AAT-02. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L 
(m) 

D 
(mm) 

Q 
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C. 
(m/Km) 

1 RA 500 m³ 1 9,61 75 6,43 1,45 34,12 
2 1 2 26,60 75 6,43 1,45 34,12 
3 2 3 33,62 75 6,43 1,45 34,12 
4 3 4 30,16 75 6,43 1,45 34,12 
5 4 5 33,69 75 6,43 1,45 34,12 
6 5 6 27,00 75 6,43 1,45 34,12 
7 6 7 20,89 75 6,43 1,45 34,12 
8 7 8 19,07 75 6,43 1,45 34,12 
9 8 9 25,43 75 6,43 1,45 34,12 
10 9 10 37,14 75 6,43 1,45 34,12 
11 10 11 37,48 75 6,43 1,45 34,12 
12 11 12 39,61 75 6,43 1,45 34,12 
13 12 13 34,77 75 6,43 1,45 34,12 
14 13 14 25,22 75 6,43 1,45 34,12 
15 14 15 18,02 75 6,43 1,45 34,12 
16 15 16 34,25 75 6,43 1,45 34,12 
17 16 17 27,76 75 6,43 1,45 34,12 
18 17 18 26,58 80 6,43 1,28 28,90 
19 18 19 25,96 80 6,43 1,28 28,90 
20 19 20 25,50 80 6,43 1,28 28,90 
21 20 21 31,60 80 6,43 1,28 28,90 
22 21 22 33,50 80 6,43 1,28 28,90 
23 22 23 35,87 80 6,43 1,28 28,90 
24 23 24 28,33 80 6,43 1,28 28,90 
25 24 25 33,60 80 6,43 1,28 28,90 
26 25 26 18,30 80 6,43 1,28 28,90 
27 26 27 35,60 80 6,43 1,28 28,90 
28 27 28 25,35 80 6,43 1,28 28,90 
29 28 29 37,30 80 6,43 1,28 28,90 
30 29 30 47,90 80 6,43 1,28 28,90 
31 30 31 34,85 80 6,43 1,28 28,90 
32 31 32 31,20 80 6,43 1,28 28,90 
33 32 33 40,17 80 6,43 1,28 28,90 
34 33 34 28,64 80 6,43 1,28 28,90 
35 34 35 20,05 80 6,43 1,28 28,90 
36 35 36 41,62 80 6,43 1,28 28,90 
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Quadro 52 – Resultados dos Trechos da AAT-02 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L 
(m) 

D 
(mm) 

Q 
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C. 
(m/Km) 

37 36 37 38,64 80 6,43 1,28 28,90 
38 37 38 51,28 80 6,43 1,28 28,90 
39 38 39 48,60 80 6,43 1,28 28,90 
40 39 40 52,00 80 6,43 1,28 28,90 
41 40 41 27,64 80 6,43 1,28 28,90 
42 41 42 20,00 80 6,43 1,28 28,90 
43 42 43 33,12 75 6,43 1,45 34,12 
44 43 44 29,03 75 6,43 1,45 34,12 
45 44 45 37,65 75 6,43 1,45 34,12 
46 45 46 53,95 75 6,43 1,45 34,12 
47 46 47 46,74 75 6,43 1,45 34,12 
48 47 48 40,02 75 6,43 1,45 34,12 
49 48 49 39,98 75 6,43 1,45 34,12 
50 49 50 55,10 75 6,43 1,45 34,12 
51 50 51 41,30 75 6,43 1,45 34,12 
52 51 52 23,50 75 6,43 1,45 34,12 
53 52 53 6,63 75 6,43 1,45 34,12 
54 53 RE 150 m³ 10,20 75 6,43 1,45 34,12 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

 

Reservatório Apoiado 500 m³ 

NAmáx= 745,40 m 

 

Quadro 53 – Resultados dos Nós da AAT-02. 

Nó Consumo 
 (L/s) 

Cota Terreno 
 (m) 

Carga 
Hidráulica 

 (m) 

Pressão 
Dinâmica 

 (m) 

Pressão 
Estática 

 (m) 
1 0 741,20 745,07 3,87 4,20 
2 0 736,00 744,16 8,16 9,40 
3 0 731,00 743,02 12,02 14,40 
4 0 725,97 741,99 16,02 19,43 
5 0 720,00 740,84 20,84 25,40 
6 0 715,10 739,92 24,82 30,30 
7 0 713,67 739,20 25,53 31,73 
8 0 712,00 738,55 26,55 33,40 
9 0 709,50 737,69 28,19 35,90 
10 0 701,00 736,42 35,42 44,40 
11 0 690,00 735,14 45,14 55,40 
12 0 680,00 733,79 53,79 65,40 
13 0 670,00 732,60 62,60 75,40 
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Quadro 54 – Resultados dos Nós da AAT-02 – Continuação. 

Nó Consumo 
 (L/s) 

Cota Terreno 
 (m) 

Carga 
Hidráulica 

 (m) 

Pressão 
Dinâmica 

 (m) 

Pressão 
Estática 

 (m) 
14 0 664,00 731,74 67,74 81,40 
15 0 661,20 731,13 69,93 84,20 
16 0 655,00 729,96 74,96 90,40 
17 0 649,83 729,01 79,18 95,57 
18 0 645,00 728,24 83,24 100,40 
19 0 640,00 727,49 87,49 105,40 
20 0 635,00 726,76 91,76 110,40 
21 0 630,00 725,84 95,84 115,40 
22 0 625,00 724,88 99,88 120,40 
23 0 620,00 723,84 103,84 125,40 
24 0 615,00 723,02 108,02 130,40 
25 0 690,31 722,05 31,74 55,09 
26 0 610,00 721,52 111,52 135,40 
27 0 612,00 720,49 108,49 133,40 
28 0 612,71 719,76 107,05 132,69 
29 0 614,00 718,68 104,68 131,40 
30 0 615,00 717,30 102,30 130,40 
31 0 617,80 716,29 98,49 127,60 
32 0 620,00 715,39 95,39 125,40 
33 0 622,00 714,23 92,23 123,40 
34 0 623,50 713,40 89,90 121,90 
35 0 625,00 712,82 87,82 120,40 
36 0 630,00 711,62 81,62 115,40 
37 0 633,70 710,50 76,80 111,70 
38 0 640,00 709,02 69,02 105,40 
39 0 643,00 707,61 64,61 102,40 
40 0 645,00 706,11 61,11 100,40 
41 0 650,00 705,31 55,31 95,40 
42 0 650,01 704,74 54,73 95,39 
43 0 657,00 703,61 46,61 88,40 
44 0 660,00 702,61 42,61 85,40 
45 0 664,00 701,33 37,33 81,40 
46 0 670,00 699,49 29,49 75,40 
47 0 672,50 697,89 25,39 72,90 
48 0 677,00 696,53 19,53 68,40 
49 0 680,00 695,17 15,17 65,40 
50 0 682,00 693,29 11,29 63,40 
51 0 682,00 691,88 9,88 63,40 
52 0 681,20 691,07 9,87 64,20 
53 0 681,10 690,85 9,75 64,30 

RA  500 m³ -6,43 745,40 745,40 0 0 
RE 150 m³ 6,43 690,50 690,50 0 54,90 
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b - Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Mínimo) 
 

A seguir apresentaremos as Figuras 15, 16 e 17 que mostram as cotas (nós) e as vazões 

(trechos) da adutora para o desnível geométrico mínimo, e em sequência as planilhas com os 

resultados da Simulação Hidráulica. 
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Figura 15 – Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Mínimo). 
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Figura 16 – Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Mínimo) – Continuação. 
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Figura 17 – Simulação Hidráulica da AAT-02 (Desnível Geométrico Mínimo) – Continuação. 
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RESULTADOS DA SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 

 

A seguir está apresentado os resultados da simulação hidráulica dos trechos e dos nós da AAT-

02, para o desnível geométrico mínimo, obtidos do software EPANET. 

 

Quadro 55 – Resultados dos Trechos da AAT-02. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L 
(m) 

D 
(mm) 

Q 
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C. 
(m/Km) 

1 RA 500 m³ 1 9,61 75 6,19 1,40 31,82 
2 1 2 26,60 75 6,19 1,40 31,82 
3 2 3 33,62 75 6,19 1,40 31,82 
4 3 4 30,16 75 6,19 1,40 31,82 
5 4 5 33,69 75 6,19 1,40 31,82 
6 5 6 27,00 75 6,19 1,40 31,82 
7 6 7 20,89 75 6,19 1,40 31,82 
8 7 8 19,07 75 6,19 1,40 31,82 
9 8 9 25,43 75 6,19 1,40 31,82 
10 9 10 37,14 75 6,19 1,40 31,82 
11 10 11 37,48 75 6,19 1,40 31,82 
12 11 12 39,61 75 6,19 1,40 31,82 
13 12 13 34,77 75 6,19 1,40 31,82 
14 13 14 25,22 75 6,19 1,40 31,82 
15 14 15 18,02 75 6,19 1,40 31,82 
16 15 16 34,25 75 6,19 1,40 31,82 
17 16 17 27,76 75 6,19 1,40 31,82 
18 17 18 26,58 80 6,19 1,23 26,95 
19 18 19 25,96 80 6,19 1,23 26,95 
20 19 20 25,50 80 6,19 1,23 26,95 
21 20 21 31,60 80 6,19 1,23 26,95 
22 21 22 33,50 80 6,19 1,23 26,95 
23 22 23 35,87 80 6,19 1,23 26,95 
24 23 24 28,33 80 6,19 1,23 26,95 
25 24 25 33,60 80 6,19 1,23 26,95 
26 25 26 18,30 80 6,19 1,23 26,95 
27 26 27 35,60 80 6,19 1,23 26,95 
28 27 28 25,35 80 6,19 1,23 26,95 
29 28 29 37,30 80 6,19 1,23 26,95 
30 29 30 47,90 80 6,19 1,23 26,95 
31 30 31 34,85 80 6,19 1,23 26,95 
32 31 32 31,20 80 6,19 1,23 26,95 
33 32 33 40,17 80 6,19 1,23 26,95 
34 33 34 28,64 80 6,19 1,23 26,95 
35 34 35 20,05 80 6,19 1,23 26,95 
36 35 36 41,62 80 6,19 1,23 26,95 
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Quadro 56 – Resultados dos Trechos da AAT-02 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L 
(m) 

D 
(mm) 

Q 
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C. 
(m/Km) 

37 36 37 38,64 80 6,19 1,23 26,95 
38 37 38 51,28 80 6,19 1,23 26,95 
39 38 39 48,60 80 6,19 1,23 26,95 
40 39 40 52,00 80 6,19 1,23 26,95 
41 40 41 27,64 80 6,19 1,23 26,95 
42 41 42 20,00 80 6,19 1,23 26,95 
43 42 43 33,12 75 6,19 1,40 31,82 
44 43 44 29,03 75 6,19 1,40 31,82 
45 44 45 37,65 75 6,19 1,40 31,82 
46 45 46 53,95 75 6,19 1,40 31,82 
47 46 47 46,74 75 6,19 1,40 31,82 
48 47 48 40,02 75 6,19 1,40 31,82 
49 48 49 39,98 75 6,19 1,40 31,82 
50 49 50 55,10 75 6,19 1,40 31,82 
51 50 51 41,30 75 6,19 1,40 31,82 
52 51 52 23,50 75 6,19 1,40 31,82 
53 52 53 6,63 75 6,19 1,40 31,82 
54 53 RE 150 m³ 10,20 75 6,19 1,40 31,82 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

 

Reservatório Apoiado 500 m³ 

NAmín.= 741,70 m 

 

Quadro 57 – Resultados dos Nós da AAT-02. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota Terreno 
(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(m) 

Pressão 
Estática 

(m) 
1 0 741,20 741,39 0,19 0,50 
2 0 736,00 740,55 4,55 5,70 
3 0 731,00 739,48 8,48 10,70 
4 0 725,97 738,52 12,55 15,73 
5 0 720,00 737,45 17,45 21,70 
6 0 715,10 736,59 21,49 26,60 
7 0 713,67 735,92 22,25 28,03 
8 0 712,00 735,32 23,32 29,70 
9 0 709,50 734,51 25,01 32,20 
10 0 701,00 733,32 32,32 40,70 
11 0 690,00 732,13 42,13 51,70 
12 0 680,00 730,87 50,87 61,70 
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Quadro 58 – Resultados dos Nós da AAT-02 – Continuação. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota Terreno 
(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(m) 

Pressão 
Estática 

(m) 
13 0 670,00 729,77 59,77 71,70 
14 0 664,00 728,96 64,96 77,70 
15 0 661,20 728,39 67,19 80,50 
16 0 655,00 727,30 72,30 86,70 
17 0 649,83 726,42 76,59 91,87 
18 0 645,00 725,70 80,70 96,70 
19 0 640,00 725,00 85,00 101,70 
20 0 635,00 724,31 89,31 106,70 
21 0 630,00 723,46 93,46 111,70 
22 0 625,00 722,56 97,56 116,70 
23 0 620,00 721,59 101,59 121,70 
24 0 615,00 720,83 105,83 126,70 
25 0 690,31 719,92 29,61 51,39 
26 0 610,00 719,43 109,43 131,70 
27 0 612,00 718,47 106,47 129,70 
28 0 612,71 717,79 105,08 128,99 
29 0 614,00 716,78 102,78 127,70 
30 0 615,00 715,49 100,49 126,70 
31 0 617,80 714,55 96,75 123,90 
32 0 620,00 713,71 93,71 121,70 
33 0 622,00 712,63 90,63 119,70 
34 0 623,50 711,86 88,36 118,20 
35 0 625,00 711,32 86,32 116,70 
36 0 630,00 710,19 80,19 111,70 
37 0 633,70 709,15 75,45 108,00 
38 0 640,00 707,77 67,77 101,70 
39 0 643,00 706,46 63,46 98,70 
40 0 645,00 705,06 60,06 96,70 
41 0 650,00 704,32 54,32 91,70 
42 0 650,01 703,78 53,77 91,69 
43 0 657,00 702,72 45,72 84,70 
44 0 660,00 701,80 41,80 81,70 
45 0 664,00 700,60 36,60 77,70 
46 0 670,00 698,88 28,88 71,70 
47 0 672,50 697,40 24,90 69,20 
48 0 677,00 696,12 19,12 64,70 
49 0 680,00 694,85 14,85 61,70 
50 0 682,00 693,10 11,10 59,70 
51 0 682,00 691,78 9,78 59,70 
52 0 681,20 691,04 9,84 60,50 
53 0 681,10 690,82 9,72 60,60 

RA  500 m³ -6,19 741,70 741,70 0 0 
RE 150 m³ 6,19 690,50 690,50 0 51,20 
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O dimensionamento dos dispositivos a serem instalados na AAT-02 está apresentado a seguir. 

 

a)  Blocos de Ancoragem 
 

No Quadro 59 a seguir constam os tipos de blocos de ancoragem a serem instalados nas peças 

da AAT-02.  

 

Quadro 59 – Blocos de ancoragem da AAT-02. 

Peças DN  Estaca/Local
Cota da 
Adutora 

 (m) 

Cota de 
Pressão 
Máxima 

(m) 

Altura 
Manométrica 
dos blocos 

(m) 

Área 
dos 

Blocos 
(cm²) 

Tipo dos 
Blocos 

Curva 90° 75 0 + 9,61 740,07 745,40 5,33 33,30 A 
Curva 22° 75 1 + 16,21 734,41 745,40 10,99 18,94 A 
Curva 22° 75 6 + 9,90 719,72 745,40 25,68 44,26 A 
Curva 22° 75 7 + 9,90 716,49 745,40 28,91 49,83 A 
Curva 45º 75 8 + 18,71 711,83 745,40 33,57 113,51 A 
Curva 22° 75 8 + 18,71 711,83 745,40 33,57 57,87 A 
Curva 45º 75 9 + 0,93 711,56 745,40 33,84 114,42 A 
Curva 22° 75 9 + 0,93 711,56 745,40 33,84 58,33 A 
Curva 90° 75 11 + 5,43 708,01 745,40 37,39 233,60 A 
Curva 22° 75 13 + 2,52 699,91 745,40 45,49 78,41 A 
Curva 45° 80 20 + 18,02 659,41 745,40 85,99 330,81 A 
Curva 90° 80 35 + 13,68 608,25 745,40 137,15 974,92 B 

Tê/Descarga 80 36 607,31 745,40 138,09 694,10 A 
Curva 90° 80 36 + 0,85 607,36 745,40 138,04 981,24 B 
Curva 45º 80 41 + 14,94 612,53 745,40 132,87 511,16 A 
Curva 22° 80 41 + 14,94 612,53 745,40 132,87 260,59 A 
Curva 90° 80 43 + 5,15 613,33 745,40 132,07 938,81 B 
Curva 11º 80 50 + 12,97 621,77 745,40 123,63 121,82 A 
Curva 90° 80 61 + 3,45 641,54 745,40 103,86 738,28 A 
Curva 22° 80 63 + 15,28 644,20 745,40 101,20 198,47 A 
Curva 45° 80 73 + 16,38 669,11 745,40 76,29 293,49 A 
Curva 45° 75 75 + 5,16 670,67 745,40 74,73 252,68 A 
Curva 45° 75 77 + 10,63 673,63 745,40 71,77 242,67 A 
Curva 90° 75 85 + 15,17 680,61 745,40 64,79 404,78 A 

 

A altura manométrica dos blocos foi calculada em relação à cota de pressão máxima na adutora, 

sendo a mesma de 745,40 mca, e a área necessária para cada bloco foi calculada a partir da 

altura manométrica. Abaixo a especificação dos blocos de ancoragem adotados para a AAT-02, 

conforme detalhado no desenho. 
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O bloco de ancoragem tipo “A” que irá absorver os esforços internos e externos das peças citadas 

no Quadro 59 e terá uma área de absorção dos esforços igual a 900 cm² (30 cm x 30 cm); 

 

O bloco de ancoragem tipo “B” que irá absorver os esforços internos e externos das peças citadas 

no Quadro 59 e terá uma área de absorção dos esforços igual a 1.200 cm² (30 cm x 40 cm). 

 
b)  Descarga  
 

Será utilizada uma descarga D01 em DN 80, a ser instalada na Estaca 36, cujo dimensionamento 

está apresentado no Quadro 60.
 

 

Para o cálculo do diâmetro da descarga apresentado no quadro a seguir, tem-se: 

 

D01 

- Cota da Descarga D01 igual a cota da Estaca 36.   

- Carga Hidráulica: Zm = 103,05 m;  

- Extensão: Lt: (L1 + L2) = 720 + 998,44 = 1.718,44 m; 

 

Onde: 

 L1 

Extensão da Estaca 0 até a Estaca 36 (D01) (m): 720,00

Extensão L1 (m): 720,00

 

L2  

Extensão da Estaca 36 (D01) até a Estaca 85 + 15,17 (m): 995,17

Extensão do final do estaqueamento (Estaca 85 + 15,17) até a entrada do 

RE 150 m³ (m): 
3,27

Extensão total L2 (m): 998,44
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Quadro 60 – Descarga na AAT-02. 

Peças Estaca 
Cota da 
Adutora  

(m) 
L 

(m) 
Z 

(m) 
Lt 

(m) 
Zm 
(m) 

Diâmetro da 
Descarga  

(mm) 

Tempo de 
Esvaziamento 

(h) 
Q 

(m³/s) 
v 

(m/s) 

Saída do RA 500 m³ (CR-02) 0 0,00 740,07 - 0,00 - - - - - - 

D01 36 0,00 607,31 720,00 132,76 1.718,44 103,05 80 0,035 0,13787 27,43 

Entrada no RE (CR-03) 85 15,17 680,64 998,44 73,33 - - - - - - 

 

O diâmetro da descarga D01 será de DN 80, visto que o tempo de esvaziamento da AAT-02 de aproximadamente 2 minutos é menor que o tempo máximo 

de 2 horas. 
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2.2.5.3. Adutora de Água Tratada AAT-03 
 

A AAT-03, cujo escoamento será por recalque, transportará a vazão de 1,40 L/s da EAT-02 (CR-

02) para o Reservatório Elevado Projetado de 30 m³ (CR-04). O diâmetro da adutora, 50 mm, foi 

escolhido em função das velocidades e está apresentado no dimensionamento da EEAT-02. 

 

a)  Sobrepressão 
 

Dados básicos para dimensionamento: 
 

Nível máximo de água no Reservatório Elevado 30 m³ (CR-04): 768,00 m 

Nível mínimo de água no Reservatório Apoiado 500 m³ (CR-02): 741,70 m 

Desnível geométrico: 26,30 m 

Vazão máxima: 5,04 m³/h = 1,40 L/s 

Para tubos plásticos, K = 18,0 

Espessura do tubo em função do diâmetro, e = 3,3 mm (Classe 15, DN 50) 

 

Quadro 61 – Sobrepressão na AAT-03. 

Material DN  e  
(mm) K C 

 (m/s) 
v 

 (m/s) 
hg  

(mca) 
ha  

(mca) 
Sobrepressão  

Máxima  
(mca) 

PVC 50 3,32 18,0 552,54 0,73 26,30 41,12 67,42 
 

Como o valor da sobrepressão no sistema é de 67,42 mca e a pressão máxima admissível para a 

linha em PVC/PBA Classe 15 é de 75 m.c.a., o tubo especificado está adequado à pressão no 

sistema. 

 
O dimensionamento dos dispositivos a serem instalados na AAT-03 é apresentado a seguir. 

 

b)  Blocos de Ancoragem 
 

No Quadro 62 a seguir consta o tipo de blocos de ancoragem a serem instalados nas peças da 

AAT-03.  
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Quadro 62 – Blocos de ancoragem da AAT-03. 

Peças DN  Estaca/Local 
Cota da 
Adutora 

(m) 

Cota de 
Sobrepressão 

(m) 

Altura 
Manométrica 
dos blocos 

(m) 

Área 
dos 

Blocos 
(cm²) 

Tipo 
dos 

Blocos

Curva 90° 50 0 - Início da AAT-03 739,29 809,12 69,83 193,89 A 

Curva 90° 50 03 + 12,72 - Final da 
AAT-03 750,21 809,12 58,91 163,57 A 

 

A altura manométrica dos blocos foi calculada em relação à cota de pressão máxima na adutora, 

sendo a mesma de 809,12 m.c.a., e a área necessária para cada bloco foi calculada a partir da 

altura manométrica. Abaixo a especificação do bloco de ancoragem adotado para a AAT-03, 

conforme detalhado no desenho. 

 

Será utilizado nesta adutora o bloco de ancoragem tipo “A” que irá absorver os esforços internos e 

externos das peças citadas no Quadro 62 e terá uma área de absorção dos esforços igual a 900 

cm² (30 cm x 30 cm). 

 

c)  Descarga  
 

Será utilizada uma descarga D01 em DN 50, a ser instalada na EEAT-02, cujo dimensionamento 

está apresentado no Quadro 63. 
 

 

- Cota da descarga D01 igual à cota da EEAT-02; 

- Carga Hidráulica: Zm = Z = 27,15 m;  

- Extensão: Lt: = L = 120,33 m; 

 

Onde: 

 L 

Extensão da saída da EEAT-02 até o início do estaqueamento (Estaca 0) 

(m): 
10,95

Extensão do final do estaqueamento (Estaca 03 + 12,72) até na entrada no 

RE 30 m³ (m): 
36,66

Extensão da Estaca 0 até a Estaca 3 + 12,72 (m): 72,72

Extensão total L (m): 120,33
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Quadro 63 – Descarga para a AAT-03. 

Peça/Local Estaca 
Cota da 
Adutora  

(m) 
L  

(m) 
Z  

(m) 
Lt 

 (m) 
Zm  
(m) 

Diâmetro da 
Descarga 

(mm) 

Tempo de 
Esvaziamento 

(h) 
Q 

 (m³/s) 
v  

(m/s) 

D01 (EEAT-02) 0 0 740,85 120,33 27,15 120,33 27,15 50 0,049 0,0276 14,1 

Entrada no RE 30 m³ 
(CR-04) 3 12,72 768,00 - - - - - - - - 

 

O diâmetro da descarga D01 será de DN 50, visto que o tempo para esvaziamento da AAT-03 de aproximadamente 3 minutos é menor que o tempo 

máximo de 2 horas. 
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2.2.6. ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA 
 

Conforme já mencionado, para o abastecimento provisório da área rural foi previsto um ponto de 

abastecimento do Caminhão Pipa, e este ponto de abastecimento está localizado próximo ao CR-

02, cuja alimentação será pela derivação na rede principal do Reservatório Apoiado de 500 m³. 

Como o escoamento na adutora será por gravidade, a vazão de alimentação do Caminhão Pipa 

dependerá do diâmetro da adutora, do desnível geométrico disponível entre o reservatório e o 

ponto de abastecimento do Caminhão Pipa e da demanda de vazão da área atendida pelo 

reservatório. 

 

Assim, para definição da vazão de escoamento na adutora de derivação da rede principal, foi feita 

a simulação hidráulica no EPANET considerando o maior desnível geométrico, aplicando a 

fórmula de Hazen-Williams. 

 

As simulações realizadas foram as seguintes: 

 

1. Simulação Hidráulica sem a Placa de Orifício; 

2. Simulação Hidráulica com a Placa de Orifício. 

 

Os dados para estas simulações estão descritos abaixo: 

 

Desnível Geométrico Máximo 

 
Hgmáx = NAmáx no Reservatório Apoiado Existente 500 m³ (m) – NAchegada no Ponto de 

Abastecimento do Caminhão Pipa 

Hgmáx = 745,40 – 739,05 = 6,35 m 

 

- C (adotado para PVC ± 20 anos): 130 

- Diâmetro da adutora de derivação (adotado): 100 mm 

 

Características da Placa de Orifício 

 

- Espessura da Placa: 15 mm 

- Diâmetro do Orifício: 18 mm 

 

Na primeira Simulação Hidráulica, onde não foi utilizada a placa de orifício, a vazão de 

escoamento resultante foi de 34,42 L/s, e esta vazão impõe um tempo de enchimento do 

Caminhão Pipa (10 m³) de aproximadamente 5 minutos com uma velocidade alta de 4,38 m/s. 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE-AL____________________________________________________84 

Para melhorar a condição hidráulica de funcionamento do sistema, foi instalada uma Placa de 

Orifício que impõe uma perda de carga ao sistema, e consequentemente diminui a vazão de 

escoamento. 

 

Assim, a segunda simulação hidráulica foi rodada com a Placa de Orifício e a vazão de 

escoamento resultante foi de 19,11 L/s com velocidade de 2,43 m/s. O tempo de enchimento do 

Caminhão Pipa para esta situação será de aproximadamente 9 minutos. Portanto, optou-se por 

utilizar a Placa de Orifício na adutora de derivação para obter uma melhor condição hidráulica de 

escoamento no sistema. 

 

A seguir apresentaremos as figuras com a indicação dos Nós e Trechos das Simulações 

Hidráulicas, sendo que as Figuras 18 e 19 mostram os diâmetros e as vazões, respectivamente, 

sem a Placa de Orifício e as Figuras 20 e 21 mostram os diâmetros e as vazões, respectivamente, 

com a Placa de Orifício. Em sequência as planilhas com os resultados da Simulação Hidráulica 

por Nós e Trechos para as duas situações. 
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Figura 18 – Simulação Hidráulica sem a Placa de Orifício – Diâmetro da Adutora. 
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Figura 19 – Simulação Hidráulica sem a Placa de Orifício – Vazões da Adutora. 
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Figura 20 – Simulação Hidráulica com a Placa de Orifício – Diâmetro da Adutora. 
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Figura 21 – Simulação Hidráulica com a Placa de Orifício – Vazões da Adutora. 
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RESULTADOS DA SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 

 

A seguir está apresentado os resultados dos trechos e dos nós da tubulação de abastecimento do 

Caminhão Pipa, sem o uso do dispositivo Placa de Orifício, obtidos do software EPANET. 

 

Quadro 64 – Resultados dos Trechos da Tubulação de Alimentação do Caminhão Pipa. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L 
(m) 

D 
(mm) 

Q 
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C. 
(m/Km)

1 RA 500 m³ 2 9,67 150 43,06 2,44 39,50 
2 2 3 4,44 150 43,06 2,44 39,50 
3 3 4 5,74 150 43,06 2,44 39,50 
4 4 5 6,22 150 43,06 2,44 39,50 
5 5 6 6,29 150 43,06 2,44 39,50 
6 6 7 7,20 150 43,06 2,44 39,50 
7 7 8 5,66 150 43,06 2,44 39,51 
8 8 9 10,15 100 34,42 4,38 188,04 
9 9 10 9,72 100 34,42 4,38 188,04 
10 10 Chegada - Caminhão Pipa 4,40 100 34,42 4,38 188,03 
11 8 12 2,92 150 8,64 0,49 2,01 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

 

Reservatório Apoiado 500 m³ 

NAmáx= 745,40 m 

 

Quadro 65 – Resultados dos Nós da Tubulação de Alimentação do Caminhão Pipa. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota Terreno
(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(m) 

Pressão 
Estática 

(m) 

2 0 740,80 745,02 4,22 4,60 
3 0 740,00 744,84 4,84 5,40 
4 0 739,00 744,62 5,62 6,40 
5 0 738,00 744,37 6,37 7,40 
6 0 737,00 744,12 7,12 8,40 
7 0 736,00 743,84 7,84 9,40 
8 0 735,50 743,61 8,11 9,90 
9 0 735,90 741,71 5,81 9,50 
10 0 735,00 739,88 4,88 10,40 
12 8,64 735,00 743,61 8,61 10,40 

RA 500 m³ -43,06 745,40 745,40 0 0,00 
Chegada - Caminhão Pipa 34,42 739,05 739,05 0 6,35 
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A seguir está apresentado os resultados dos trechos e dos nós da tubulação de abastecimento do 

Caminhão Pipa, com o uso do dispositivo Placa de Orifício, obtidos do software EPANET. 

 

Quadro 66 – Resultados dos Trechos da Tubulação de Alimentação do Caminhão Pipa. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L 
(m) 

D 
(mm)

Q 
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C. 
(m/Km) 

1 RA 500 m³ 2 9,67 150 27,75 1,57 17,51 
2 2 3 4,44 150 27,75 1,57 17,50 
3 3 4 5,74 150 27,75 1,57 17,51 
4 4 5 6,22 150 27,75 1,57 17,51 
5 5 6 6,29 150 27,75 1,57 17,51 
6 6 7 7,20 150 27,75 1,57 17,51 
7 7 8 5,66 150 27,75 1,57 17,51 
9 9 10 9,72 100 19,11 2,43 63,25 
10 10 Chegada - Caminhão Pipa 4,40 100 19,11 2,43 63,24 
11 8 12 2,92 150 8,64 0,49 2,01 
8 8 1 5,10 100 19,11 2,43 63,24 

Placa de Orifício 1 11 0,015 18 19,11 75,11 268.297,40
13 11 9 5,03 100 19,11 2,43 63,24 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

 
Reservatório Apoiado 500 m³ 

NAmáx= 745,40 m 

 
Quadro 67 – Resultados dos Nós da Tubulação de Alimentação do Caminhão Pipa. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota Terreno 
(m) 

Carga Hidráulica 
(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(m) 

Pressão 
Estática 

(m) 
2 0 740,80 745,23 4,43 4,60 
3 0 740,00 745,15 5,15 5,40 
4 0 739,00 745,05 6,05 6,40 
5 0 738,00 744,94 6,94 7,40 
6 0 737,00 744,83 7,83 8,40 
7 0 736,00 744,71 8,71 9,40 
8 0 735,50 744,61 9,11 9,90 
9 0 735,90 739,94 4,04 9,50 
10 0 735,00 739,33 4,33 10,40 
12 8,64 735,00 744,60 9,60 10,40 
1 0 735,50 744,29 8,79 9,90 
11 0 735,50 740,26 4,76 9,90 

RA 500 m³ -27,75 745,40 745,40 0 0,00 
Chegada - 

Caminhão Pipa 19,11 739,05 739,05 0 6,35 
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2.2.7. MEDIDORES DE VAZÃO 
 

Foram previstos a instalação de medidores de vazão na saída para a rede do RA 1.600 m³ e do 

RA 500 m³, na linha de recalque da AAT-01, na alimentação do Caminhão Pipa e na entrada dos 

módulos da rede. Os dados dos medidores de vazão localizados nos Centros de Reservação e na 

adutora de alimentação Caminhão Pipa estão apresentados no Quadro 68 e os dados dos 

medidores localizados nas entradas dos módulos da rede estão apresentados no Quadro 69. 

 

Quadro 68 – Diâmetro dos Medidores de Vazão localizados nos Centros de Reservação. 

Centro de  
Reservação 

Local de 
 Instalação 

Vazão de Alimentação 
(L/s) 

Diâmetro do Medidor 
de Vazão 

(mm) 

CR-01 
Linha de Recalque AAT-01 18,40 150 

Saída para a rede RA 1.600 m³ 14,95 150 
CR-02 Saída para a rede RA 500 m³  8,66 100 

- Alimentação Caminhão Pipa 19,11 100 
 
Quadro 69 – Diâmetro dos Medidores de Vazão localizados nas entradas dos módulos da rede. 

Reservatório Módulos Vazão de Alimentação 
(L/s) 

Diâmetro do 
Medidor de 

Vazão 
(mm) 

RA 1.600 m³ 

Mod 01 3,64 50 
Mod 02 0,67 50 
Mod 03 4,59 80 
Mod 04 1,82 50 
Mod 05 3,53 50 
Mod 06 0,71 50 

RA 500 m³ 

Mod 01 0,53 50 
Mod 02 0,45 50 
Mod 03 0,15 50 
Mod 04 0,36 50 
Mod 05 1,13 50 
Mod 06 0,46 50 
Mod 07 1,08 50 
Mod 08 0,98 50 
Mod 09 3,54 50 

RE 150 m³ Mod 01 3,30 50 
RE 30 m³ Mod 01 0,52 50 

  

Os diâmetros dos medidores de vazão foram escolhidos com base no catálogo do Fabricante 

“ACTARIS”, medidor de vazão tipo Woltmann. 
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2.2.8. VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL E VAZÃO 
 

A Estrutura de Controle estará localizada na linha de alimentação do Reservatório Elevado 

Existente de 150 m³ (CR-03), e a válvula tem a função de controlar o nível e a vazão de chegada 

no reservatório. O diâmetro da Válvula Controladora de Nível e Vazão está descrito no Quadro 70. 

 

Quadro 70 – Diâmetro da Válvula Controladora de Nível e Vazão. 

Local de 
 Instalação 

Vazão de Alimentação 
(L/s) 

Diâmetro da Válvula 
Controladora 

(mm) 
Alimentação RE Existente 150 m³ 5,17 80 

 

O diâmetro da Válvula Controladora de Nível e Vazão foi escolhido com base no catálogo do 

Fabricante “PAM”. 

 

2.2.9. VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO 
 

As Válvulas Redutoras de Pressão (VRP’s) instaladas nas entradas dos módulos dos 

Reservatórios Apoiados de 1.600 m³ (CR-01) e 500 m³ (CR-02) descritos no Quadro 02 foram 

dimensionadas a partir dos resultados da Simulação Hidráulica da Rede Projetada de Mata 

Grande. 

 

O Quadro 71 apresenta os dados necessários para o dimensionamento das Válvulas Redutoras 

de Pressão pelos gráficos apresentados nas Figuras 22 e 23. 

 

Quadro 71 – Dados das Válvulas Redutoras de Pressão. 

Reservatório VRP Vazão 
(m³/h) 

Carga Hidráulica 
(mca) Diferencial de Pressão 

À 
montante 
da VRP 

À jusante 
da VRP mca Kgf/cm² psi 

RA 1.600 m³ 

VRP Mod 03 16,52 663,81 659,94 3,87 0,39 5,50 
VRP Mod 04 6,55 663,23 656,61 6,62 0,66 9,42 
VRP Mod 05 12,71 663,94 633,93 30,01 3,00 42,68 
VRP Mod 06 2,56 660,09 596,07 64,02 6,40 91,06 

RA 500 m³ 

VRP Mod 02 1,62 741,13 706,92 34,21 3,42 48,66 
VRP Mod 03 0,54 740,80 667,98 72,82 7,28 103,57 
VRP Mod 04 1,30 740,26 693,37 46,89 4,69 66,69 
VRP Mod 05 4,07 739,57 674,62 64,95 6,50 92,38 
VRP Mod 06 1,66 739,00 718,36 20,64 2,06 29,36 
VRP Mod 07 3,89 739,34 684,01 55,33 5,53 78,70 
VRP Mod 08 3,53 738,31 701,94 36,37 3,64 51,73 
VRP Mod 09 12,74 738,26 696,12 42,14 4,21 59,94 
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O Quadro 72 apresenta os dados referentes à especificação das Válvulas Redutoras de Pressão 

dos módulos do Reservatório Apoiado de 1.600 m³ e do Reservatório Apoiado de 500 m³. 

 

Quadro 72 – Dados das Válvulas Redutoras de Pressão. 

Reservatório VRP Vazão 
(m³/h) 

Diâmetro das 
VRP’s 
(mm) 

Velocidade 
(m/s) 

RA 1.600 m³ 

VRP Mod 03 16,52 75 1,04 
VRP Mod 04 6,55 50 0,93 
VRP Mod 05 12,71 75 0,80 
VRP Mod 06 2,56 50 0,36 

RA 500 m³ 

VRP Mod 02 1,62 50 0,23 
VRP Mod 03 0,54 50 0,08 
VRP Mod 04 1,30 50 0,18 
VRP Mod 05 4,07 50 0,58 
VRP Mod 06 1,66 50 0,23 
VRP Mod 07 3,89 50 0,55 
VRP Mod 08 3,53 50 0,50 
VRP Mod 09 12,74 50 1,80 

 

2.2.10. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
 

A rede de distribuição de água será abastecida pelos Reservatórios Apoiados Existentes de 1.600 

m³ e 500 m³, Reservatório Elevado Existente de 150 m³ e Reservatório Elevado Projetado de 30 

m³. 

 

As vazões de entrada em cada módulo da rede estão apresentadas no Quadro 73 a seguir.
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Quadro 73 – Vazões dos Módulos de Abastecimento de Água. 
ANO 2034 

Centros de 
Reservação 

Zonas de 
Abastecimento Reservatório 

Válvula 
Redutora de 

Pressão 
Zonas 

Homogêneas Módulos Área (ha) Densidade 
(hab./ha) 

Pop. 
Urbana 
(hab.) 

Vazões 
(L/s) 

Média Máxima 
Diária 

Máxima 
Horária 

CR - 01 
Zona Baixa Apoiado - 1600 m³

Sem VRP 
ZH - 01 

Mód. 01 12.78 91 1.165 2,02 2,43 3,64 

Mód. 02 
1.67 91 153 0,26 0,32 0,48 

ZE - 01 0.89 67 60 0,10 0,12 0,19 

Com VRP 

ZH - 01 
Mód. 03 16.13 91 1.470 2,55 3,06 4,59 

Mód. 04 
5.28 91 482 0,84 1,00 1,51 

Área Particular 3.08 32 98 0,17 0,21 0,31 

ZH - 01 
Mód. 05 12.40 91 1.131 1,96 2,36 3,53 
Mód. 06 2.48 91 226 0,39 0,47 0,71 

Subtotal 4.785 8,31 9,97 14,95 

CR - 02 
Zona Baixa Apoiado - 500 m³ 

Sem VRP ZH - 01 Mód. 01 1.85 91 168 0,29 0,35 0,53 

Com VRP 
ZH - 01 

Mód. 02 1.57 91 143 0,25 0,30 0,45 
Mód. 03 0.51 91 47 0,08 0,10 0,15 
Mód. 04 1.25 91 114 0,20 0,24 0,36 
Mód. 05 3.98 91 363 0,63 0,76 1,13 
Mód. 06 1.60 91 146 0,25 0,30 0,46 
Mód. 07 3.79 91 346 0,60 0,72 1,08 
Mód. 08 3.44 91 313 0,54 0,65 0,98 

Mód. 09 
8.10 91 738 1,28 1,54 2,31 

ZE - 02 2.91 135 394 0,68 0,82 1,23 
Subtotal 2.772 4,81 5,77 8,66 

CR - 03 
Zona Alta Elevado - 150 m³ Sem VRP ZH - 01 Mód. 01 11.57 91 1,055 1,83 2,20 3,30 

Subtotal 1.055 1,83 2,20 3,30 

CR - 04 
Zona Alta Elevado - 30 m³ Com VRP 

ZH - 01 
Mód. 01 

1.06 91 97 0,17 0,20 0,30 
ZE - 03 1.02 67 69 0,12 0,14 0,21 

Subtotal 166 0,29 0,34 0,52 
TOTAL 97.34 - 8.777 15,24 18,29 27,43 
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A seguir serão apresentados os resultados da modelagem da rede através de quadros, com os 

resultados dos trechos e nós, e em seguida os desenhos da Rede Principal e Secundária com a 

indicação também dos nós e trechos.  

 

a)  REDE PRINCIPAL  
 

A Rede Principal foi dimensionada para atendimento das vazões concentradas referentes ao 

respectivo consumo de cada módulo da rede secundária.  

 

RA Existente 1.600 m³ 
 

Os resultados da Rede Principal do Reservatório Apoiado Existente de 1.600 m³ do CR-01 estão 

apresentados a seguir. 

 

Quadro 74 – Resultados dos Trechos da Rede Principal do RA 1.600 m³. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 Reservatório 2 3 200 14,96 0,48 1,83 
2 2 3 71 200 14,96 0,48 1,83 
3 3 4 4 150 12,47 0,71 5,79 
4 4 5 3 100 3,64 0,46 4,33 
5 4 6 71 150 8,83 0,5 2,93 
6 6 7 65 150 8,83 0,5 2,93 
7 7 8 70 150 8,83 0,5 2,93 

VRP Mod 05 8 9 0,38 100 3,53 0,45 3,91 
9 8 10 47 150 5,3 0,3 1,08 
10 10 11 18 150 5,3 0,3 1,08 
11 11 12 58 150 5,3 0,3 1,08 

VRP Mod 03 12 13 0,42 100 4,59 0,58 6,87 
13 12 14 69 50 0,71 0,36 6,86 
14 14 15 51 50 0,71 0,36 6,86 
15 15 16 58 50 0,71 0,36 6,86 
16 16 17 58 50 0,71 0,36 6,86 
17 17 18 79 50 0,71 0,36 6,86 
18 18 19 92 50 0,71 0,36 6,86 
19 19 20 56 50 0,71 0,36 6,86 
20 20 21 78 50 0,71 0,36 6,86 

VRP Mod 06 21 22 0,93 50 0,71 0,36 6,9 
22 3 23 79 100 2,49 0,32 2,06 
23 23 24 85 100 2,49 0,32 2,06 
24 24 25 100 100 2,49 0,32 2,06 
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Quadro 75 – Resultados dos Trechos da Rede Principal do RA 1.600 m³ – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

25 25 26 18 100 2,49 0,32 2,06 
26 26 27 17 100 2,49 0,32 2,06 
27 27 28 70 100 2,49 0,32 2,06 
28 28 29 56 100 2,49 0,32 2,06 
29 29 30 34 100 2,49 0,32 2,06 
30 30 31 45 100 2,49 0,32 2,06 
31 31 32 76 100 2,49 0,32 2,06 
32 32 33 14 100 2,49 0,32 2,06 
33 33 34 54 100 2,49 0,32 2,06 

VRP Mod 04 34 35 0,49 75 1,82 0,41 5,03 
35 34 36 79 50 0,67 0,34 6,13 
36 36 37 74 50 0,67 0,34 6,13 
37 37 38 77 50 0,67 0,34 6,13 
38 38 39 32 50 0,67 0,34 6,13 
39 39 40 41 50 0,67 0,34 6,13 
40 40 41 2 50 0,67 0,34 6,15 

 

No Quadro acima tem-se: 

 

Trecho = Tubulação entre os Nós citados nas Colunas em sequência; 

Nó Inicial = Nó no início do trecho correspondente; 

No Final = Nó no final do trecho correspondente; 

L = Extensão do trecho; 

D = Diâmetro do Tubo; 

Q = Vazão no Trecho; 

v = Velocidade no Trecho; 

P.C = Perda de Carga Unitária. 

 
Quadro 76 – Resultados dos Nós da Rede Principal do RA 1.600 m³. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 
Reservatório 14,96 666,40 664,70 -1,70 2,40 

2 0,00 665,65 664,69 -0,96 3,15 
3 0,00 652,36 664,57 12,21 16,44 
4 0,00 651,69 664,54 12,85 17,11 
5* 3,64 651,72 664,53 12,81 17,08 
6 0,00 638,74 664,34 25,60 30,06 
7 0,00 627,70 664,15 36,45 41,10 
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Quadro 77 – Resultados dos Nós da Rede Principal do RA 1.600 m³ – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 
8 0,00 617,85 663,94 46,09 50,95 
9* 3,53 617,96 633,92 15,96 50,84 
10 0,00 608,10 663,89 55,79 60,70 
11 0,00 609,01 663,87 54,86 59,79 
12 0,00 610,79 663,81 53,02 58,01 
13* 4,59 610,79 659,94 49,15 58,01 
14 0,00 617,17 663,33 46,16 51,63 
15 0,00 622,17 662,98 40,81 46,63 
16 0,00 624,26 662,58 38,32 44,54 
17 0,00 623,28 662,19 38,91 45,52 
18 0,00 618,10 661,64 43,54 50,70 
19 0,00 604,28 661,01 56,73 64,52 
20 0,00 597,57 660,63 63,06 71,23 
21 0,00 585,09 660,10 75,01 83,71 
22* 0,71 585,05 596,06 11,01 83,75 
23 0,00 643,86 664,40 20,54 24,94 
24 0,00 632,29 664,23 31,94 36,51 
25 0,00 641,26 664,02 22,76 27,54 
26 0,00 641,11 663,98 22,87 27,69 
27 0,00 643,00 663,95 20,95 25,80 
28 0,00 644,53 663,80 19,27 24,27 
29 0,00 636,53 663,69 27,16 32,27 
30 0,00 631,62 663,62 32,00 37,18 
31 0,00 624,00 663,53 39,53 44,80 
32 0,00 617,32 663,37 46,05 51,48 
33 0,00 617,27 663,34 46,07 51,53 
34 0,00 617,50 663,23 45,73 51,30 
35* 1,82 617,37 656,61 39,24 51,43 
36 0,00 616,29 662,74 46,45 52,51 
37 0,00 608,75 662,29 53,54 60,05 
38 0,00 607,00 661,81 54,81 61,80 
39 0,00 609,81 661,62 51,81 58,99 
40 0,00 619,98 661,36 41,38 48,82 
41* 0,67 619,92 661,35 41,43 48,88 

* Os Nós 5, 9, 13, 22, 35 e 41 representam as entradas do Módulo 01, Módulo 05, Módulo 03, Módulo 06, 

Módulo 04 e Módulo 02, respectivamente. 
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Para o cálculo da Pressão Estática apresentado nos Quadros 76 e 77, utilizou-se o Nível de Água 

Máximo do Reservatório, conforme se segue: 

 

Pressão Estática = NAmáx – Cota do Terreno 

 

Dados: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 668,80 m 
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RA Existente 500 m³ 
 

Os resultados da Rede Principal do Reservatório Apoiado Existente de 500 m³ do CR-02 estão 

apresentados a seguir. 

 
Quadro 78 – Resultados dos Trechos da Rede Principal do RA 500 m³. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 Reservatório 2 11 150 8,68 0,49 1,97 
2 2 3 39 150 8,68 0,49 1,98 
3 3 4 50 150 8,68 0,49 1,98 
4 4 5 1 50 0,53 0,27 2,63 
5 4 6 45 150 8,15 0,46 1,75 
6 6 7 12 150 8,15 0,46 1,76 
7 7 8 20 150 8,15 0,46 1,75 
8 8 9 55 150 8,15 0,46 1,75 
9 9 10 81 150 8,15 0,46 1,75 

VRP Mod 02 10 11 0,11 50 0,45 0,23 1,96 
11 10 12 66 150 7,70 0,44 1,58 
12 12 13 50 150 7,70 0,44 1,57 
13 13 14 36 150 7,70 0,44 1,57 
14 14 15 23 150 7,70 0,44 1,57 
15 15 16 37 150 7,70 0,44 1,57 

VRP Mod 03 16 17 0,35 50 0,15 0,08 0,21 
17 16 18 72 150 7,55 0,43 1,52 
18 18 19 134 75 1,13 0,26 1,40 
19 19 20 83 75 1,13 0,26 1,40 
20 20 21 27 75 1,13 0,26 1,40 
21 21 22 38 75 1,13 0,26 1,41 
22 22 23 116 75 1,13 0,26 1,40 
23 23 24 71 75 1,13 0,26 1,40 
24 24 25 31 75 1,13 0,26 1,40 
25 25 26 51 75 1,13 0,26 1,41 
26 26 27 50 75 1,13 0,26 1,40 
27 27 28 81 75 1,13 0,26 1,40 
28 28 29 21 75 1,13 0,26 1,40 
29 29 30 51 75 1,13 0,26 1,40 
30 30 31 43 75 1,13 0,26 1,40 

VRP Mod 05 31 32 0,52 75 1,13 0,26 1,28 
32 18 33 75 150 6,42 0,36 1,12 
33 33 34 14 150 6,42 0,36 1,12 
34 34 35 21 150 6,42 0,36 1,12 
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Quadro 79 – Resultados dos Trechos da Rede Principal do RA 500 m³ – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

35 35 36 75 150 6,42 0,36 1,12 
36 36 37 185 150 6,42 0,36 1,12 
37 37 38 8 50 0,36 0,18 1,29 

VRP Mod 04 38 39 2 50 0,36 0,18 1,29 
39 37 40 83 150 6,06 0,34 1,00 
40 40 41 80 150 6,06 0,34 1,00 
41 41 42 75 150 6,06 0,34 1,00 
42 42 43 24 150 6,06 0,34 1,00 
43 43 44 36 150 6,06 0,34 1,00 
44 44 45 111 150 6,06 0,34 1,00 
45 45 46 32 150 6,06 0,34 1,00 
46 46 47 129 150 6,06 0,34 1,00 
47 47 48 98 150 6,06 0,34 1,00 
48 48 49 24 150 6,06 0,34 1,00 
49 49 50 106 150 6,06 0,34 1,00 
50 50 51 52 75 1,54 0,35 2,50 

VRP Mod 07 51 52 0,54 75 1,08 0,24 1,23 
52 51 53 38 50 0,46 0,23 2,02 
53 53 54 5 50 0,46 0,23 2,03 
54 54 55 35 50 0,46 0,23 2,02 
55 55 56 38 50 0,46 0,23 2,02 
56 56 57 56 50 0,46 0,23 2,03 

VRP Mod 06 57 58 0,29 50 0,46 0,23 2,04 
58 50 59 38 100 4,52 0,58 4,47 
59 59 60 12 100 4,52 0,58 4,47 
60 60 61 87 100 4,52 0,58 4,47 
61 61 62 36 100 4,52 0,58 4,47 
62 62 63 70 100 4,52 0,58 4,47 
63 63 64 5 100 4,52 0,58 4,47 
64 64 65 50 75 0,98 0,22 1,08 

VRP Mod 08 65 66 0,22 75 0,98 0,22 1,03 
66 64 67 17 100 3,54 0,45 2,81 
67 67 68 20 100 3,54 0,45 2,81 

VRP Mod 09 68 69 0,02 100 3,54 0,45 3,63 
 

No Quadro acima tem-se: 

Trecho = Tubulação entre os Nós citados nas Colunas em sequência; 

Nó Inicial = Nó no início do trecho correspondente; 

No Final = Nó no final do trecho correspondente; 

L = Extensão do trecho; 
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D = Diâmetro do Tubo; 

Q = Vazão no Trecho; 

v = Velocidade no Trecho; 

P.C = Perda de Carga Unitária. 

 

Quadro 80 – Resultados dos Nós da Rede Principal do RA 500 m³. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 8,68 741,85 741,70 -0,15 3,55 
2 0,00 742,15 741,68 -0,47 3,25 
3 0,00 735,88 741,60 5,72 9,52 
4 0,00 727,97 741,50 13,53 17,43 
5* 0,53 728,00 741,50 13,50 17,40 
6 0,00 720,26 741,43 21,17 25,14 
7 0,00 718,52 741,41 22,89 26,88 
8 0,00 715,73 741,37 25,64 29,67 
9 0,00 710,45 741,27 30,82 34,95 
10 0,00 695,87 741,13 45,26 49,53 
11* 0,45 696,00 706,92 10,92 49,40 
12 0,00 685,69 741,03 55,34 59,71 
13 0,00 675,32 740,95 65,63 70,08 
14 0,00 667,96 740,89 72,93 77,44 
15 0,00 663,65 740,85 77,20 81,75 
16 0,00 656,95 740,80 83,85 88,45 
17* 0,15 657,00 667,98 10,98 88,40 
18 0,00 644,66 740,69 96,03 100,74 
19 0,00 624,00 740,50 116,50 121,40 
20 0,00 617,25 740,38 123,13 128,15 
21 0,00 617,58 740,35 122,77 127,82 
22 0,00 617,54 740,29 122,75 127,86 
23 0,00 611,85 740,13 128,28 133,55 
24 0,00 607,17 740,03 132,86 138,23 
25 0,00 606,67 739,99 133,32 138,73 
26 0,00 612,07 739,91 127,84 133,33 
27 0,00 622,46 739,84 117,38 122,94 
28 0,00 628,95 739,73 110,78 116,45 
29 0,00 630,62 739,70 109,08 114,78 
30 0,00 636,33 739,63 103,30 109,07 
31 0,00 641,53 739,57 98,04 103,87 
32* 1,13 641,66 674,62 32,96 103,74 
33 0,00 642,83 740,60 97,77 102,57 
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Quadro 81 – Resultados dos Nós da Rede Principal do RA 500 m³ – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

34 0,00 641,47 740,59 99,12 103,93 
35 0,00 641,52 740,56 99,04 103,88 
36 0,00 633,64 740,48 106,84 111,76 
37 0,00 652,76 740,27 87,51 92,64 
38 0,00 654,36 740,26 85,90 91,04 
39* 0,36 654,37 693,36 38,99 91,03 
40 0,00 637,77 740,19 102,42 107,63 
41 0,00 624,43 740,11 115,68 120,97 
42 0,00 612,16 740,04 127,88 133,24 
43 0,00 609,00 740,01 131,01 136,40 
44 0,00 610,31 739,98 129,67 135,09 
45 0,00 614,78 739,86 125,08 130,62 
46 0,00 614,92 739,83 124,91 130,48 
47 0,00 623,10 739,70 116,60 122,30 
48 0,00 633,17 739,60 106,43 112,23 
49 0,00 635,21 739,58 104,37 110,19 
50 0,00 642,49 739,47 96,98 102,91 
51 0,00 648,92 739,34 90,42 96,48 
52* 1,08 649,07 684,01 34,94 96,33 
53 0,00 654,25 739,27 85,02 91,15 
54 0,00 653,45 739,26 85,81 91,95 
55 0,00 656,45 739,19 82,74 88,95 
56 0,00 661,30 739,11 77,81 84,10 
57 0,00 671,32 739,00 67,68 74,08 
58* 0,46 671,39 718,36 46,97 74,01 
59 0,00 647,63 739,31 91,68 97,77 
60 0,00 649,68 739,25 89,57 95,72 
61 0,00 660,38 738,86 78,48 85,02 
62 0,00 664,13 738,70 74,57 81,27 
63 0,00 671,75 738,39 66,64 73,65 
64 0,00 672,12 738,37 66,25 73,28 
65 0,00 678,42 738,31 59,89 66,98 
66* 0,98 678,45 701,94 23,49 66,95 
67 0,00 672,55 738,32 65,77 72,85 
68 0,00 673,11 738,26 65,15 72,29 
69* 3,54 673,15 696,12 22,97 72,25 

* O Nós 5, 11, 17, 32, 39, 52, 58, 66 e 69 representam as entradas dos Módulos 01, 02, 03, 05, 04, 07, 06, 

08 e 09, respectivamente. 
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Para o cálculo da Pressão Estática apresentado nos Quadros 80 e 81, utilizou-se o Nível de Água 

Máximo do Reservatório, conforme se segue: 

 

Pressão Estática = NAmáx – Cota do Terreno 

 

Dados: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 746,20 m 
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RE Existente 150 m³ 
 

Os resultados da Rede Principal do Reservatório Elevado Existente de 150 m³ do CR-03 estão 

apresentados a seguir. 

 

Quadro 82 – Resultados dos Trechos da Rede Principal do RE 150 m³. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 Reservatório 2 8,08 100 3,43 0,44 2,64 
2 2 3 27,4 100 3,43 0,44 2,64 
3 3 4 22,19 100 3,43 0,44 2,65 
4 4 5 31,74 100 3,43 0,44 2,64 
5 5 6 73,91 100 3,43 0,44 2,64 
6 6 7 51,2 100 3,43 0,44 2,64 
7 7 8 3,42 100 3,43 0,44 2,64 

 

No Quadro acima tem-se: 

Trecho = Tubulação entre os Nós citados nas Colunas em sequência; 

Nó Inicial = Nó no início do trecho correspondente; 

No Final = Nó no final do trecho correspondente; 

L = Extensão do trecho; 

D = Diâmetro do Tubo; 

Q = Vazão no Trecho; 

v = Velocidade no Trecho; 

P.C = Perda de Carga Unitária. 

 
Quadro 83 – Resultados dos Nós da Rede Principal do RE 150 m³. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

Reservatório -3,43 685,8 685,8 0,00 4,70 
2 0 681,04 685,78 4,74 9,46 
3 0 681,91 685,71 3,80 8,59 
4 0 681,32 685,65 4,33 9,18 
5 0 681,88 685,56 3,68 8,62 
6 0 678,5 685,37 6,87 12,00 
7 0 673,86 685,23 11,37 16,64 
8 3,43 672,58 685,22 12,64 17,92 

 

Para o cálculo da Pressão Estática apresentado no Quadro 83, utilizou-se o Nível de Água 

Máximo do Reservatório, conforme se segue: 
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Pressão Estática = NAmáx – Cota do Terreno 

Dados: 

RE Existente – 150 m³ 

NAmáx. = 690,50 m 

 

RE Projetado 30 m³ 
 

Os resultados da Rede Principal do Reservatório Elevado Projetado de 30 m³ do CR-04 estão 

apresentados a seguir. 

 
Quadro 84 – Resultados dos Trechos da Rede Principal do RE 30 m³. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 Reservatório 2 15,05 50 0,54 0,28 2,72 
 
No Quadro acima tem-se: 

Trecho = Tubulação entre os Nós citados nas Colunas em sequência; 

Nó Inicial = Nó no início do trecho correspondente; 

No Final = Nó no final do trecho correspondente; 

L = Extensão do trecho; 

D = Diâmetro do Tubo; 

Q = Vazão no Trecho; 

v = Velocidade no Trecho; 

P.C = Perda de Carga Unitária. 

 
Quadro 85 – Resultados dos Nós da Rede Principal do RE 30 m³. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,54 751 763 12 17 
2 0,54 749 762,96 13,96 19 

 

Para o cálculo da Pressão Estática apresentado no Quadro 85, utilizou-se o Nível de Água 

Máximo do Reservatório, conforme se segue: 

 

Pressão Estática = NAmáx – Cota do Terreno 

 
Dados: 

RE Projetado – 30 m³ 

NAmáx. = 768,00 m 
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b)  REDE SECUNDÁRIA 
  

A seguir está apresentado os resultados dos trechos e nós dos módulos da rede secundária de 

cada reservatório, obtidos do software UFC 2. 

 

• RA Existente 1.600 m³ 
 

- Módulo ZB - 01 

 
Quadro 86 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 01. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 74 150 2,28 0,13 0,21 
2 2 3 51 150 2,18 0,12 0,19 
3 3 4 69 150 0,78 0,04 0,03 
4 4 5 32 50 0,21 0,11 0,64 
5 5 6 28 50 0,17 0,09 0,46 
6 6 7 20 50 0,15 0,08 0,33 
7 7 8 26 50 0,12 0,06 0,17 
8 8 9 32 50 0,09 0,05 0,07 
9 9 10 14 50 0,07 0,03 0,05 
10 10 11 24 50 0,05 0,02 0,03 
11 11 12 32 50 0,02 0,01 0,01 
12 1 13 7 150 1,36 0,08 0,08 
13 13 14 81 50 0,63 0,32 5,50 
14 14 15 50 50 -0,16 0,08 0,38 
15 15 16 51 50 -0,21 0,11 0,66 
16 16 17 66 50 -0,41 0,21 2,39 
17 3 16 67 50 0,63 0,32 5,48 
18 4 17 63 50 0,48 0,25 3,23 
19 14 18 109 50 0,59 0,30 4,86 
20 18 19 60 50 -0,41 0,21 2,33 
21 16 19 84 50 0,62 0,32 5,31 
22 19 20 83 50 0,66 0,34 6,04 
23 20 21 64 50 0,59 0,30 4,73 
24 21 22 48 50 0,53 0,27 3,83 
25 18 23 74 75 1,40 0,32 3,05 
26 23 24 28 50 0,02 0,01 0,01 
27 23 25 25 50 0,67 0,34 6,07 
28 25 26 10 50 0,58 0,30 4,63 
29 26 27 28 50 0,56 0,29 4,33 
30 27 22 87 50 0,50 0,25 3,46 
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Quadro 87 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 01 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

31 22 28 16 50 0,48 0,24 3,18 
32 28 29 44 50 0,51 0,26 3,57 
33 29 30 9 50 0,48 0,24 3,19 
34 25 31 16 50 0,68 0,35 6,32 
35 31 32 68 50 0,64 0,32 5,54 
36 32 33 34 50 0,58 0,30 4,65 
37 33 34 42 50 0,14 0,07 0,27 
38 34 35 16 50 0,11 0,06 0,11 
39 35 36 26 50 0,01 0,01 0,01 
40 35 37 43 50 0,05 0,02 0,03 
41 37 38 8 50 0,02 0,01 0,01 
42 38 39 30 50 -0,32 0,16 1,47 
43 39 40 20 50 -0,35 0,18 1,72 
44 40 28 27 50 -0,37 0,19 1,96 
45 33 41 53 50 0,37 0,19 1,97 
46 41 42 29 50 -0,25 0,13 0,94 
47 42 38 49 50 -0,29 0,15 1,26 
48 41 43 48 50 0,56 0,28 4,26 
49 43 44 79 50 -0,03 0,01 0,02 
50 44 45 8 50 -0,08 0,04 0,05 
51 45 46 41 50 -0,40 0,20 2,22 
52 46 30 52 50 -0,45 0,23 2,78 
53 45 47 65 50 0,03 0,02 0,02 
54 45 48 81 50 0,18 0,09 0,50 
55 48 49 75 50 0,10 0,05 0,08 
56 49 50 12 50 0,05 0,03 0,03 
57 50 51 40 50 0,02 0,01 0,01 
58 43 52 82 50 0,47 0,24 3,12 
59 52 53 14 50 0,42 0,21 2,50 
60 53 54 16 50 0,41 0,21 2,32 
61 54 55 53 50 0,37 0,19 1,93 
62 55 56 3 50 0,34 0,17 1,65 
63 56 57 38 50 0,32 0,16 1,44 
64 57 58 16 50 0,01 0,00 0,00 
65 57 59 2 50 0,06 0,03 0,04 
66 59 60 22 50 0,05 0,02 0,03 
67 60 61 32 50 0,02 0,01 0,01 
68 57 62 96 50 0,17 0,09 0,43 
69 62 63 33 50 0,02 0,01 0,01 
70 62 64 51 50 0,05 0,03 0,04 
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Quadro 88 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 01 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

71 64 65 24 50 0,01 0,01 0,01 
72 13 66 2 50 0,67 0,34 6,15 
73 66 67 80 50 0,63 0,32 5,42 
74 67 14 1 50 -0,07 0,03 0,05 
75 67 68 110 50 0,59 0,30 4,82 
76 68 18 1 50 0,53 0,27 3,91 
77 3 69 2 50 0,67 0,34 6,04 
78 69 70 65 50 0,63 0,32 5,42 
79 70 16 2 50 -0,07 0,03 0,05 
80 70 71 84 50 0,62 0,31 5,22 
81 71 19 1 50 0,57 0,29 4,49 
82 23 72 2 50 0,65 0,33 5,79 
83 72 73 23 50 0,64 0,32 5,56 
84 73 25 2 50 0,62 0,32 5,34 
85 22 74 2 50 0,47 0,24 3,00 
86 74 75 14 50 0,46 0,23 2,92 
87 75 28 2 50 0,45 0,23 2,82 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 668,80 m 

 

Quadro 89 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 01. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 3,64 651,72 664,53 12,81 17,08 
2 0,11 638,27 664,51 26,24 30,53 
3 0,10 629,46 664,50 35,04 39,34 
4 0,09 619,44 664,50 45,06 49,36 
5 0,03 623,78 664,48 40,70 45,02 
6 0,03 626,17 664,47 38,30 42,63 
7 0,02 627,44 664,46 37,02 41,36 
8 0,03 630,41 664,46 34,05 38,39 
9 0,02 634,80 664,46 29,66 34,00 
10 0,02 637,25 664,45 27,20 31,55 
11 0,03 641,09 664,45 23,36 27,71 
12 0,02 645,67 664,45 18,78 23,13 
13 0,05 652,99 664,53 11,54 15,81 
14 0,13 644,31 664,09 19,78 24,49 
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Quadro 90 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 01 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

15 0,05 635,19 664,10 28,91 33,61 
16 0,14 624,51 664,14 39,63 44,29 
17 0,07 615,70 664,30 48,60 53,10 
18 0,13 633,52 663,55 30,03 35,28 
19 0,12 623,30 663,69 40,39 45,50 
20 0,08 613,94 663,19 49,25 54,86 
21 0,06 619,41 662,89 43,48 49,39 
22 0,08 623,48 662,71 39,23 45,32 
23 0,07 641,38 663,33 21,95 27,42 
24 0,02 647,00 663,33 16,33 21,80 
25 0,03 641,27 663,17 21,90 27,53 
26 0,02 639,70 663,13 23,43 29,10 
27 0,06 635,67 663,01 27,34 33,13 
28 0,05 621,15 662,66 41,51 47,65 
29 0,03 615,34 662,50 47,16 53,46 
30 0,03 615,36 662,47 47,11 53,44 
31 0,05 643,23 663,07 19,84 25,57 
32 0,05 644,94 662,70 17,76 23,86 
33 0,07 640,38 662,54 22,16 28,42 
34 0,03 637,46 662,53 25,07 31,34 
35 0,05 635,80 662,53 26,73 33,00 
36 0,01 635,88 662,53 26,65 32,92 
37 0,03 629,80 662,53 32,73 39,00 
38 0,05 629,20 662,53 33,33 39,60 
39 0,03 626,28 662,57 36,29 42,52 
40 0,03 624,22 662,60 38,38 44,58 
41 0,07 632,67 662,44 29,77 36,13 
42 0,04 631,57 662,46 30,89 37,23 
43 0,11 624,30 662,23 37,93 44,50 
44 0,05 622,05 662,23 40,18 46,75 
45 0,10 621,74 662,24 40,50 47,06 
46 0,05 619,62 662,33 42,71 49,18 
47 0,03 616,25 662,23 45,98 52,55 
48 0,08 623,49 662,19 38,70 45,31 
49 0,05 617,02 662,19 45,17 51,78 
50 0,03 617,20 662,19 44,99 51,60 
51 0,02 617,30 662,19 44,89 51,50 
52 0,05 617,45 661,98 44,53 51,35 
53 0,02 617,65 661,94 44,29 51,15 
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Quadro 91 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 01 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

54 0,04 617,66 661,91 44,25 51,14 
55 0,03 621,58 661,80 40,22 47,22 
56 0,02 622,02 661,80 39,78 46,78 
57 0,08 627,51 661,75 34,24 41,29 
58 0,01 628,46 661,75 33,29 40,34 
59 0,01 627,66 661,75 34,09 41,14 
60 0,03 630,97 661,74 30,77 37,83 
61 0,02 632,51 661,74 29,23 36,29 
62 0,10 619,78 661,70 41,92 49,02 
63 0,02 616,95 661,70 44,75 51,85 
64 0,04 622,39 661,70 39,31 46,41 
65 0,01 625,55 661,70 36,15 43,25 
66 0,04 653,25 664,52 11,27 15,55 
67 0,10 644,45 664,09 19,64 24,35 
68 0,06 633,62 663,56 29,94 35,18 
69 0,04 629,75 664,49 34,74 39,05 
70 0,08 624,64 664,14 39,50 44,16 
71 0,05 623,38 663,70 40,32 45,42 
72 0,01 641,59 663,31 21,72 27,21 
73 0,01 641,60 663,19 21,59 27,20 
74 0,01 623,42 662,70 39,28 45,38 
75 0,01 621,35 662,66 41,31 47,45 
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- Módulo ZB – 02 
 

Quadro 92 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 02. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 31 50 0,67 0,34 6,10 
2 2 3 62 50 0,59 0,30 4,78 
3 3 4 25 50 0,53 0,27 3,94 
4 4 5 27 50 0,50 0,25 3,48 
5 5 6 70 50 0,05 0,02 0,03 
6 7 5 24 50 -0,38 0,19 2,02 
7 7 8 51 50 0,09 0,05 0,07 
8 8 9 47 50 0,03 0,02 0,02 
9 7 10 37 50 0,21 0,11 0,69 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 668,80 m 

 

Quadro 93 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 02. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota do 
Terreno 

(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(mca) 

Pressão 
Estática 

(mca) 

1 0,67 619,92 661,35 41,43 48,88 
2 0,08 623,98 661,16 37,18 44,82 
3 0,06 628,50 660,87 32,37 40,30 
4 0,03 630,60 660,77 30,17 38,20 
5 0,08 633,43 660,67 27,24 35,37 
6 0,05 636,76 660,67 23,91 32,04 
7 0,07 636,27 660,63 24,36 32,53 
8 0,06 641,00 660,62 19,62 27,80 
9 0,03 641,51 660,62 19,11 27,29 
10 0,21 640,79 660,60 19,81 28,01 
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- Módulo ZB – 03 
 

Quadro 94 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 03. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 64 50 0,35 0,18 1,78 
2 2 3 63 50 0,55 0,28 4,16 
3 3 4 98 50 0,39 0,20 2,17 
4 4 5 44 50 0,27 0,14 1,09 
5 5 6 62 50 0,05 0,03 0,03 
6 3 7 90 50 0,44 0,22 2,73 
7 7 8 100 50 0,08 0,04 0,06 
8 5 9 13 50 0,12 0,06 0,18 
9 9 10 39 50 0,08 0,04 0,05 
10 10 11 45 50 0,01 0,00 0,01 
11 11 12 28 50 -0,05 0,03 0,04 
12 12 13 31 50 -0,10 0,05 0,09 
13 13 14 34 50 -0,16 0,08 0,38 
14 14 7 9 50 -0,19 0,10 0,57 
15 1 15 43 50 0,44 0,22 2,71 
16 15 16 60 50 0,39 0,20 2,20 
17 16 17 72 50 0,68 0,35 6,30 
18 17 18 59 50 0,35 0,18 1,72 
19 18 19 66 50 0,24 0,12 0,87 
20 19 20 56 50 0,14 0,07 0,28 
21 20 21 58 50 0,04 0,02 0,03 
22 21 22 56 50 -0,05 0,03 0,03 
23 22 23 42 50 0,04 0,02 0,02 
24 22 24 50 50 -0,21 0,11 0,66 
25 24 25 9 50 -0,26 0,13 0,99 
26 25 26 74 50 0,45 0,23 2,78 
27 26 27 82 50 0,70 0,36 6,71 
28 27 28 74 50 0,57 0,29 4,50 
29 28 29 72 50 0,45 0,23 2,83 
30 29 30 33 50 0,36 0,18 1,87 
31 30 31 22 50 0,32 0,16 1,44 
32 31 32 27 50 0,28 0,14 1,11 
33 32 33 87 50 0,18 0,09 0,50 
34 33 34 66 50 0,05 0,03 0,04 
35 17 35 3 150 2,18 0,12 0,19 
36 35 36 46 150 2,14 0,12 0,19 
37 36 37 73 150 1,82 0,10 0,14 
38 37 38 20 150 1,74 0,10 0,13 
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Quadro 95 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 03 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

39 38 39 52 150 1,68 0,10 0,12 
40 39 40 52 150 1,60 0,09 0,11 
41 40 41 52 150 1,51 0,09 0,10 
42 41 42 53 150 1,42 0,08 0,09 
43 42 43 2 150 1,38 0,08 0,11 
44 43 44 21 150 1,36 0,08 0,08 
45 44 45 3 75 1,34 0,30 2,79 
46 45 46 14 75 1,32 0,30 2,73 
47 46 25 7 50 0,65 0,33 5,81 
48 36 47 34 50 0,19 0,10 0,57 
49 47 48 60 50 0,12 0,06 0,14 
50 48 49 39 50 0,03 0,02 0,02 
51 1 50 2 100 3,80 0,48 4,71 
52 50 51 62 75 1,01 0,23 1,61 
53 51 2 1 50 0,36 0,18 1,80 
54 51 52 62 50 0,55 0,28 4,16 
55 52 3 2 50 0,50 0,25 3,45 
56 50 53 44 100 2,70 0,34 2,41 
57 53 15 2 50 0,08 0,04 0,05 
58 53 54 59 100 2,53 0,32 2,13 
59 54 16 2 50 0,40 0,20 2,24 
60 54 55 71 75 2,03 0,46 6,26 
61 55 17 3 75 1,97 0,44 5,91 
62 46 56 2 50 0,65 0,33 5,82 
63 56 57 5 50 0,65 0,33 5,71 
64 57 25 2 50 0,13 0,07 0,22 
65 57 58 73 50 0,45 0,23 2,82 
66 58 26 1 50 0,39 0,20 2,16 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 659,94 m 

 

Quadro 96 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 03. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 
Carga Hidráulica 

(m) 
Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

1 4,59 610,79 659,94 49,15 49,15 
2 0,16 616,31 659,83 43,52 43,63 
3 0,21 622,40 659,56 37,16 37,54 
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Quadro 97 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 03 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

4 0,12 633,55 659,35 25,80 26,39 
5 0,10 638,21 659,30 21,09 21,73 
6 0,05 647,31 659,30 11,99 12,63 
7 0,17 624,14 659,32 35,18 35,80 
8 0,08 618,06 659,31 41,25 41,88 
9 0,04 637,77 659,30 21,53 22,17 
10 0,07 633,64 659,30 25,66 26,30 
11 0,06 631,12 659,30 28,18 28,82 
12 0,05 629,18 659,30 30,12 30,76 
13 0,05 627,20 659,30 32,10 32,74 
14 0,04 624,51 659,31 34,80 35,43 
15 0,12 611,95 659,82 47,87 47,99 
16 0,11 613,63 659,69 46,06 46,31 
17 0,11 615,41 659,24 43,83 44,53 
18 0,10 619,98 659,14 39,16 39,96 
19 0,10 623,06 659,08 36,02 36,88 
20 0,10 629,22 659,06 29,84 30,72 
21 0,10 634,80 659,06 24,26 25,14 
22 0,12 641,94 659,06 17,12 18,00 
23 0,04 644,68 659,06 14,38 15,26 
24 0,05 642,79 659,10 16,31 17,15 
25 0,08 642,53 659,10 16,57 17,41 
26 0,13 639,85 658,90 19,05 20,09 
27 0,13 631,93 658,35 26,42 28,01 
28 0,12 625,33 658,01 32,68 34,61 
29 0,09 621,48 657,81 36,33 38,46 
30 0,05 620,27 657,75 37,48 39,67 
31 0,04 619,20 657,72 38,52 40,74 
32 0,09 618,04 657,69 39,65 41,90 
33 0,13 615,11 657,64 42,53 44,83 
34 0,05 610,33 657,64 47,31 49,61 
35 0,04 615,49 659,24 43,75 44,45 
36 0,13 619,34 659,23 39,89 40,60 
37 0,08 623,10 659,22 36,12 36,84 
38 0,06 624,02 659,22 35,20 35,92 
39 0,09 630,22 659,21 28,99 29,72 
40 0,09 635,24 659,20 23,96 24,70 
41 0,09 641,94 659,20 17,26 18,00 
42 0,05 642,55 659,19 16,64 17,39 

 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE-AL___________________________________________________117 

Quadro 98 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 03 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

43 0,02 642,59 659,19 16,60 17,35 
44 0,02 644,86 659,19 14,33 15,08 
45 0,01 645,02 659,19 14,17 14,92 
46 0,02 643,10 659,15 16,05 16,84 
47 0,08 628,38 659,21 30,83 31,56 
48 0,08 639,59 659,20 19,61 20,35 
49 0,03 647,53 659,20 11,67 12,41 
50 0,09 610,88 659,93 49,05 49,06 
51 0,11 616,31 659,83 43,52 43,63 
52 0,05 622,44 659,57 37,13 37,50 
53 0,09 611,96 659,82 47,86 47,98 
54 0,11 613,71 659,70 45,99 46,23 
55 0,06 615,33 659,25 43,92 44,61 
56 0,01 643,00 659,13 16,13 16,94 
57 0,07 642,54 659,11 16,57 17,40 
58 0,06 639,86 658,90 19,04 20,08 
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- Módulo ZB – 04 
 

Quadro 99 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 04. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v 
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 7 50 0,27 0,14 1,05 
2 2 3 45 50 0,22 0,11 0,74 
3 3 4 43 50 0,16 0,08 0,37 
4 4 5 43 50 0,09 0,05 0,06 
5 5 6 37 50 0,03 0,01 0,02 
6 1 7 9 50 0,44 0,22 2,68 
7 7 8 107 50 0,67 0,34 6,16 
8 8 9 21 50 0,49 0,25 3,29 
9 9 10 9 50 0,01 0,01 0,01 
10 8 11 40 50 0,14 0,07 0,30 
11 11 12 28 50 0,09 0,05 0,07 
12 12 13 23 50 0,05 0,03 0,04 
13 13 14 23 50 0,02 0,01 0,01 
14 9 15 83 50 0,40 0,20 2,26 
15 15 16 18 50 0,46 0,23 2,94 
16 16 17 29 50 0,42 0,22 2,51 
17 17 18 20 50 0,38 0,20 2,09 
18 18 19 38 50 0,03 0,02 0,02 
19 15 20 58 50 0,15 0,08 0,34 
20 20 21 68 50 0,05 0,03 0,04 
21 1 22 3 75 1,11 0,25 1,94 
22 22 23 8 75 1,10 0,25 1,90 
23 23 7 3 50 0,33 0,17 1,58 
24 23 24 106 50 0,68 0,34 6,26 
25 24 8 2 50 0,09 0,05 0,05 
26 24 25 21 50 0,49 0,25 3,33 
27 25 9 2 50 0,01 0,01 0,04 
28 25 26 84 50 0,40 0,20 2,23 
29 26 15 1 50 0,33 0,17 1,57 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 656,57 m 
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Quadro 100 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 04. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 1,82 617,37 656,57 39,20 39,20 
2 0,04 617,25 656,56 39,31 39,32 
3 0,07 606,04 656,53 50,49 50,53 
4 0,07 600,05 656,51 56,46 56,52 
5 0,06 598,97 656,51 57,54 57,60 
6 0,03 597,25 656,51 59,26 59,32 
7 0,10 617,41 656,55 39,14 39,16 
8 0,13 612,22 655,89 43,67 44,35 
9 0,09 614,74 655,82 41,08 41,83 
10 0,01 616,29 655,82 39,53 40,28 
11 0,05 608,55 655,87 47,32 48,02 
12 0,04 607,26 655,87 48,61 49,31 
13 0,04 606,21 655,87 49,66 50,36 
14 0,02 607,13 655,87 48,74 49,44 
15 0,12 606,73 655,63 48,90 49,84 
16 0,04 606,27 655,58 49,31 50,30 
17 0,04 607,11 655,50 48,39 49,46 
18 0,36 607,70 655,46 47,76 48,87 
19 0,03 616,80 655,46 38,66 39,77 
20 0,10 612,48 655,61 43,13 44,09 
21 0,05 625,17 655,61 30,44 31,40 
22 0,01 617,55 656,56 39,01 39,02 
23 0,09 617,60 656,55 38,95 38,97 
24 0,10 612,38 655,89 43,51 44,19 
25 0,08 615,10 655,82 40,72 41,47 
26 0,07 606,76 655,63 48,87 49,81 
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- Módulo ZB – 05 
 

Quadro 101 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 05. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 40 150 0,14 0,01 0,01 
2 2 3 23 50 0,07 0,04 0,05 
3 3 4 46 50 0,03 0,02 0,02 
4 1 5 6 150 3,39 0,19 0,46 
5 5 6 42 100 3,36 0,43 3,70 
6 6 7 26 100 3,31 0,42 3,60 
7 7 8 8 50 0,41 0,21 2,38 
8 8 9 46 50 0,38 0,19 2,01 
9 9 10 7 50 0,34 0,17 1,67 
10 7 10 46 100 2,85 0,36 2,69 
11 10 11 13 100 3,15 0,40 3,27 
12 11 12 63 75 1,90 0,43 5,51 
13 11 13 109 75 1,13 0,26 2,02 
14 13 14 60 75 1,03 0,23 1,66 
15 14 15 4 75 0,98 0,22 1,53 
16 12 16 66 150 2,14 0,12 0,19 
17 16 17 31 150 2,08 0,12 0,18 
18 17 18 76 150 0,18 0,01 0,01 
19 18 19 82 150 0,08 0,01 0,01 
20 19 20 19 150 0,01 0,01 0,01 
21 12 21 102 150 -0,40 0,02 0,01 
22 21 22 16 150 -0,47 0,03 0,01 
23 22 15 7 50 -0,49 0,25 3,29 
24 15 23 59 50 0,45 0,23 2,88 
25 23 24 4 50 0,41 0,21 2,39 
26 17 25 14 100 1,83 0,23 1,13 
27 25 26 93 100 1,76 0,22 1,05 
28 26 27 103 100 0,67 0,09 0,17 
29 28 29 72 100 0,86 0,11 0,27 
30 29 30 27 100 0,61 0,08 0,14 
31 30 31 87 100 0,33 0,04 0,05 
32 26 32 56 50 0,45 0,23 2,78 
33 32 33 30 50 0,74 0,38 7,48 
34 33 34 143 50 0,63 0,32 5,44 
35 34 35 100 50 0,47 0,24 3,12 
36 35 36 20 50 0,40 0,20 2,22 
37 36 37 52 50 0,13 0,06 0,19 
38 37 38 71 50 0,05 0,02 0,03 
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Quadro 102 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 05 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

39 32 39 37 50 0,02 0,01 0,02 
40 36 40 85 50 0,17 0,09 0,45 
41 40 41 71 50 0,07 0,04 0,05 
42 41 42 18 50 0,01 0,01 0,01 
43 30 43 147 50 0,12 0,06 0,14 
44 31 44 28 50 0,16 0,08 0,42 
45 44 45 123 50 0,07 0,03 0,05 
46 45 43 8 50 -0,02 0,01 0,02 
47 29 46 8 50 0,18 0,09 0,48 
48 46 47 75 50 0,09 0,04 0,06 
49 47 48 41 50 0,01 0,01 0,01 
50 48 31 21 50 -0,08 0,04 0,05 
51 48 49 38 50 0,02 0,01 0,02 
52 46 50 28 50 0,02 0,01 0,01 
53 27 24 64 100 0,57 0,07 0,12 
54 24 28 23 100 0,92 0,12 0,31 
55 26 51 2 50 0,47 0,24 3,12 
56 51 52 54 50 0,44 0,22 2,67 
57 52 32 2 50 0,40 0,20 2,25 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 633,96 m 

 

Quadro 103 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 05. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota do 
Terreno 

(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(mca) 

Pressão 
Estática 

(mca) 

1 3,53 617,96 633,96 16,00 16,00 
2 0,07 609,43 633,96 24,53 24,53 
3 0,04 608,10 633,96 25,86 25,86 
4 0,03 610,41 633,96 23,55 23,55 
5 0,03 618,66 633,96 15,30 15,30 
6 0,04 617,38 633,80 16,42 16,58 
7 0,05 615,18 633,71 18,53 18,78 
8 0,03 615,21 633,69 18,48 18,75 
9 0,03 613,83 633,60 19,77 20,13 
10 0,04 613,42 633,58 20,16 20,54 
11 0,12 613,24 633,54 20,30 20,72 
12 0,15 607,95 633,19 25,24 26,01 
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Quadro 104 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 05 – Continuação. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota do  
Terreno 

(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão  
Dinâmica 

(mca) 

Pressão  
Estática 

(mca) 

13 0,11 622,48 633,32 10,84 11,48 
14 0,04 614,22 633,22 19,00 19,74 
15 0,05 613,78 633,22 19,44 20,18 
16 0,06 608,61 633,18 24,57 25,35 
17 0,08 608,10 633,18 25,08 25,86 
18 0,10 612,16 633,18 21,02 21,80 
19 0,07 614,97 633,18 18,21 18,99 
20 0,01 615,16 633,18 18,02 18,80 
21 0,08 612,63 633,19 20,56 21,33 
22 0,01 613,69 633,19 19,50 20,27 
23 0,04 613,67 633,05 19,38 20,29 
24 0,06 613,40 633,04 19,64 20,56 
25 0,07 608,10 633,16 25,06 25,86 
26 0,16 607,82 633,06 25,24 26,14 
27 0,11 611,54 633,04 21,50 22,42 
28 0,06 613,75 633,03 19,28 20,21 
29 0,07 613,16 633,01 19,85 20,80 
30 0,17 608,54 633,01 24,47 25,42 
31 0,09 594,73 633,00 38,27 39,23 
32 0,08 608,11 632,91 24,80 25,85 
33 0,11 609,47 632,68 23,21 24,49 
34 0,16 611,61 631,90 20,29 22,35 
35 0,08 605,56 631,59 26,03 28,40 
36 0,10 604,38 631,55 27,17 29,58 
37 0,08 597,84 631,54 33,70 36,12 
38 0,05 586,11 631,53 45,42 47,85 
39 0,02 618,32 632,91 14,59 15,64 
40 0,10 617,51 631,51 14,00 16,45 
41 0,06 611,34 631,51 20,17 22,62 
42 0,01 606,82 631,50 24,68 27,14 
43 0,10 586,22 632,99 46,77 47,74 
44 0,10 593,14 632,99 39,85 40,82 
45 0,08 585,90 632,99 47,09 48,06 
46 0,07 613,60 633,01 19,41 20,36 
47 0,07 603,12 633,00 29,88 30,84 
48 0,06 595,56 633,00 37,44 38,40 
49 0,02 591,44 633,00 41,56 42,52 
50 0,02 615,84 633,01 17,17 18,12 
51 0,04 607,80 633,06 25,26 26,16 
52 0,04 607,96 632,91 24,95 26,00 
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- Módulo ZB – 06 
 

Quadro 105 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 06. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 60 50 0,71 0,36 6,79 
2 2 3 60 50 0,12 0,06 0,18 
3 3 4 45 50 0,04 0,02 0,03 
4 2 5 6 50 0,43 0,22 2,57 
5 5 6 73 50 0,36 0,18 1,87 
6 6 7 28 50 0,28 0,14 1,13 
7 7 8 55 50 0,21 0,11 0,67 
8 8 9 41 50 0,13 0,07 0,22 
9 9 10 32 50 0,07 0,04 0,05 
10 10 11 28 50 0,02 0,01 0,01 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 1.600 m³ 

NAmáx. = 596,05 m 

 

Quadro 106 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 06. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,71 585,05 596,05 11,00 11,00 
2 0,15 577,37 595,64 18,27 18,68 
3 0,09 575,05 595,63 20,58 21,00 
4 0,04 574,05 595,63 21,58 22,00 
5 0,07 577,28 595,63 18,35 18,77 
6 0,08 579,52 595,49 15,97 16,53 
7 0,07 580,51 595,46 14,95 15,54 
8 0,08 582,26 595,42 13,16 13,79 
9 0,06 583,15 595,41 12,26 12,90 
10 0,05 582,10 595,41 13,31 13,95 
11 0,02 584,76 595,41 10,65 11,29 
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RA Existente 500 m³ 
 

- Módulo ZB - 01 

 

Quadro 107 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 01. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 44 150 0,52 0,03 0,01 
2 2 3 31 150 0,38 0,02 0,00 
3 3 4 52 150 0,27 0,02 0,00 
4 4 5 60 150 0,14 0,01 0,00 
5 5 6 26 150 0,03 0,00 0,00 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 745,40 m 

 

Quadro 108 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 01. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,52 728,00 741,50 13,50 17,40 
2 0,15 720,32 741,50 21,18 25,08 
3 0,10 715,71 741,50 25,79 29,69 
4 0,14 711,14 741,50 30,36 34,26 
5 0,11 700,44 741,50 41,06 44,96 
6 0,03 696,09 741,50 45,41 49,31 
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- Módulo ZB - 02 

 

Quadro 109 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 02. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 66 150 0,45 0,03 0,01 
2 2 3 50 150 0,25 0,01 0,00 
3 3 4 25 150 0,17 0,01 0,00 
4 4 5 25 150 0,12 0,01 0,00 
5 5 6 18 150 0,08 0,00 0,00 
6 6 7 27 150 0,03 0,00 0,00 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 706,92 m 

 

Quadro 110 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 02. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,45 696,00 706,92 10,92 10,92 
2 0,19 685,69 706,92 21,23 21,23 
3 0,08 675,45 706,92 31,47 31,47 
4 0,05 670,57 706,92 36,35 36,35 
5 0,05 665,51 706,92 41,41 41,41 
6 0,05 662,00 706,92 44,92 44,92 
7 0,03 657,42 706,92 49,50 49,50 
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- Módulo ZB - 03 

 

Quadro 111 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 03. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 69 150 0,15 0,01 0,00 
 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 667,98 m 

 

Quadro 112 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 03. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,15 657,00 667,98 10,98 10,98 
2 0,15 645,09 667,98 22,89 22,89 

 
 
- Módulo ZB - 04 

 

Quadro 113 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 04. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 38 50 0,36 0,18 1,81 
2 2 3 35 50 0,19 0,10 0,55 
3 3 4 12 50 0,12 0,06 0,16 
4 4 5 34 50 0,05 0,03 0,03 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 693,33 m 

 

Quadro 114 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 04. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga 
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,36 654,36 693,33 38,97 38,97 
2 0,17 661,54 693,26 31,72 31,79 
3 0,07 669,00 693,24 24,24 24,33 
4 0,07 672,00 693,24 21,24 21,33 
5 0,05 681,00 693,24 12,24 12,33 
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- Módulo ZB - 05 

 

Quadro 115 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 05. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 109 50 0,23 0,12 0,80 
2 2 3 34 50 0,03 0,01 0,02 
3 1 4 33 75 0,90 0,20 1,30 
4 4 5 54 75 0,81 0,18 1,04 
5 5 6 6 75 0,76 0,17 0,92 
6 6 7 104 50 0,24 0,12 0,86 
7 7 8 30 50 0,13 0,07 0,23 
8 8 9 34 50 0,03 0,01 0,02 
9 8 10 113 50 -0,04 0,02 0,03 
10 10 11 19 50 -0,15 0,07 0,32 
11 6 12 35 50 0,40 0,20 2,26 
12 12 11 4 50 0,37 0,19 1,92 
13 11 13 2 50 0,20 0,10 0,63 
14 13 14 100 50 0,08 0,04 0,05 
15 13 15 7 50 0,03 0,02 0,02 
16 15 16 18 50 0,01 0,01 0,01 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 674,62 m 

 

Quadro 116 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 05. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga 
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 1,13 641,65 674,62 32,97 32,97 
2 0,20 645,33 674,54 29,21 29,29 
3 0,03 641,87 674,54 32,67 32,75 
4 0,10 645,54 674,58 29,04 29,08 
5 0,05 653,02 674,53 21,51 21,60 
6 0,12 653,63 674,52 20,89 20,99 
7 0,11 655,47 674,43 18,96 19,15 
8 0,14 658,31 674,42 16,11 16,31 
9 0,03 660,05 674,42 14,37 14,57 
10 0,11 658,79 674,43 15,64 15,83 
11 0,02 658,87 674,43 15,56 15,75 
12 0,03 658,17 674,44 16,27 16,45 
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Quadro 117 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 05 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

13 0,09 659,15 674,43 15,28 15,47 
14 0,08 658,07 674,43 16,36 16,55 
15 0,02 660,13 674,43 14,30 14,49 
16 0,01 663,07 674,43 11,36 11,55 

 
- Módulo ZB - 06 

 

Quadro 118 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 06. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 16 50 0,46 0,23 2,91 
2 2 3 27 50 0,40 0,20 2,26 
3 3 4 42 50 0,33 0,17 1,59 
4 4 5 37 50 0,04 0,02 0,02 
5 4 6 5 50 0,22 0,11 0,71 
6 6 7 22 50 0,19 0,10 0,56 
7 7 8 90 50 0,09 0,04 0,06 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 718,36 m 

 

Quadro 119 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 06. 

Nó Consumo 
(L/s) 

Cota do 
Terreno 

(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) 

Pressão 
Dinâmica 

(mca) 

Pressão 
Estática 

(mca) 

1 0,46 671,39 718,36 46,97 46,97 
2 0,06 673,32 718,32 45,00 45,04 
3 0,07 675,94 718,26 42,32 42,42 
4 0,08 683,80 718,19 34,39 34,56 
5 0,04 680,02 718,19 38,17 38,34 
6 0,03 684,62 718,18 33,56 33,74 
7 0,11 689,52 718,17 28,65 28,84 
8 0,09 705,87 718,17 12,30 12,49 
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- Módulo ZB - 07 

 

Quadro 120 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 07. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 119 50 0,40 0,21 2,30 
2 2 3 86 50 0,12 0,06 0,15 
3 3 4 43 50 0,04 0,02 0,03 
4 1 5 38 50 0,68 0,34 6,25 
5 5 3 136 50 0,15 0,08 0,36 
6 5 6 6 50 0,33 0,17 1,58 
7 6 7 3 50 0,32 0,17 1,51 
8 7 8 51 50 0,07 0,04 0,05 
9 8 9 14 50 0,01 0,01 0,01 
10 7 10 30 50 0,18 0,09 0,51 
11 10 11 41 50 0,12 0,06 0,15 
12 11 12 47 50 0,04 0,02 0,03 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 684,01 m 

 

Quadro 121 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 07. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga 
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 1,08 649,07 684,01 34,94 34,94 
2 0,29 651,92 683,73 31,81 32,09 
3 0,23 670,62 683,72 13,10 13,39 
4 0,04 671,99 683,72 11,73 12,02 
5 0,19 654,50 683,77 29,27 29,51 
6 0,01 653,80 683,76 29,96 30,21 
7 0,07 653,81 683,76 29,95 30,20 
8 0,06 646,47 683,75 37,28 37,54 
9 0,01 645,28 683,75 38,47 38,73 
10 0,06 656,43 683,74 27,31 27,58 
11 0,08 661,59 683,73 22,14 22,42 
12 0,04 670,06 683,73 13,67 13,95 
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- Módulo ZB - 08 

 

Quadro 122 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 08. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 40 50 0,46 0,24 3,01 
2 2 3 27 50 0,34 0,17 1,67 
3 3 4 20 50 0,56 0,29 4,38 
4 4 5 90 50 0,41 0,21 2,38 
5 5 6 44 50 0,23 0,11 0,76 
6 6 7 35 50 0,12 0,06 0,14 
7 7 8 24 50 0,03 0,02 0,02 
8 1 9 3 50 0,51 0,26 3,63 
9 9 10 39 50 0,45 0,23 2,87 
10 10 2 2 50 0,03 0,01 0,03 
11 10 11 27 50 0,33 0,17 1,56 
12 11 3 2 50 0,29 0,15 1,23 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 701,94 m 

 

Quadro 123 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 08. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga 
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 0,98 678,45 701,94 23,49 23,49 
2 0,15 683,16 701,82 18,66 18,78 
3 0,07 685,56 701,77 16,21 16,38 
4 0,15 686,95 701,69 14,74 14,99 
5 0,19 690,10 701,47 11,37 11,84 
6 0,11 690,10 701,44 11,34 11,84 
7 0,08 690,56 701,43 10,87 11,38 
8 0,03 690,03 701,43 11,40 11,91 
9 0,06 678,57 701,93 23,36 23,37 
10 0,09 683,06 701,82 18,76 18,88 
11 0,04 685,50 701,78 16,28 16,44 
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- Módulo ZB - 09 

 

Quadro 124 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 09. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 6 150 3,54 0,20 0,48 
2 2 3 36 150 2,19 0,12 0,20 
3 3 4 13 150 2,15 0,12 0,19 
4 4 5 56 150 0,87 0,05 0,03 
5 5 6 43 150 0,80 0,05 0,03 
6 6 7 23 150 0,75 0,04 0,03 
7 7 8 18 150 0,71 0,04 0,03 
8 8 9 6 150 0,70 0,04 0,01 
9 9 10 8 50 0,69 0,35 6,42 
10 10 11 38 50 0,65 0,33 5,80 
11 11 12 38 50 0,59 0,30 4,83 
12 12 13 104 50 0,08 0,04 0,05 
13 12 14 54 50 0,37 0,19 1,91 
14 14 15 87 50 0,07 0,03 0,05 
15 14 16 23 50 0,18 0,09 0,48 
16 16 17 104 50 0,08 0,04 0,05 
17 2 18 2 75 1,31 0,30 2,67 
18 18 19 27 50 0,64 0,33 5,64 
19 19 20 20 50 0,60 0,31 5,01 
20 20 21 33 50 0,55 0,28 4,24 
21 21 22 24 50 0,51 0,26 3,56 
22 22 23 101 50 0,41 0,21 2,40 
23 23 24 10 50 0,01 0,01 0,01 
24 23 25 64 50 0,61 0,31 5,07 
25 25 26 10 50 0,01 0,01 0,01 
26 25 27 44 50 0,51 0,26 3,62 
27 27 28 16 50 0,47 0,24 3,02 
28 28 29 65 50 0,40 0,21 2,30 
29 29 30 63 50 0,31 0,16 1,36 
30 30 31 11 50 0,25 0,13 0,93 
31 31 32 10 50 0,24 0,12 0,82 
32 32 33 150 50 0,11 0,06 0,13 
33 18 34 2 50 0,64 0,33 5,69 
34 34 35 26 50 0,62 0,32 5,31 
35 35 19 2 50 0,01 0,01 0,01 
36 35 36 22 50 0,59 0,30 4,72 
37 36 20 1 50 -0,01 0,01 0,01 
38 36 37 34 50 0,55 0,28 4,19 
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Quadro 125 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZB – 09 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

39 37 21 1 50 0,01 0,01 0,01 
40 37 38 24 50 0,51 0,26 3,61 
41 38 22 1 50 0,01 0,01 0,01 
42 38 39 101 50 0,41 0,21 2,39 
43 39 23 1 50 0,34 0,17 1,63 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RA Existente – 500 m³ 

NAmáx. = 696,12 m 

 

Quadro 126 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 09. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 3,54 673,15 696,12 22,97 22,97 
2 0,04 673,76 696,12 22,36 22,36 
3 0,04 678,07 696,11 18,04 18,05 
4 1,28 679,09 696,11 17,02 17,03 
5 0,08 681,01 696,11 15,10 15,11 
6 0,05 681,43 696,10 14,67 14,69 
7 0,03 681,58 696,10 14,52 14,54 
8 0,02 681,13 696,10 14,97 14,99 
9 0,01 681,31 696,10 14,79 14,81 
10 0,03 681,05 696,05 15,00 15,07 
11 0,06 681,74 695,83 14,09 14,38 
12 0,15 679,66 695,65 15,99 16,46 
13 0,08 669,37 695,64 26,27 26,75 
14 0,12 683,65 695,55 11,90 12,47 
15 0,07 680,69 695,54 14,85 15,43 
16 0,10 682,70 695,53 12,83 13,42 
17 0,08 681,57 695,53 13,96 14,55 
18 0,02 673,78 696,11 22,33 22,34 
19 0,04 677,49 695,96 18,47 18,63 
20 0,04 678,20 695,86 17,66 17,92 
21 0,04 679,82 695,72 15,90 16,30 
22 0,10 679,72 695,63 15,91 16,40 
23 0,13 672,95 695,39 22,44 23,17 
24 0,01 671,37 695,39 24,02 24,75 
25 0,09 673,92 695,07 21,15 22,20 
26 0,01 672,75 695,07 22,32 23,37 
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Quadro 127 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZB – 09 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

27 0,05 672,05 694,91 22,86 24,07 
28 0,06 670,07 694,86 24,79 26,05 
29 0,10 671,87 694,71 22,84 24,25 
30 0,06 675,27 694,62 19,35 20,85 
31 0,02 675,31 694,61 19,30 20,81 
32 0,12 675,58 694,60 19,02 20,54 
33 0,11 679,78 694,59 14,81 16,34 
34 0,02 673,97 696,10 22,13 22,15 
35 0,04 677,62 695,96 18,34 18,50 
36 0,04 678,26 695,86 17,60 17,86 
37 0,04 679,84 695,72 15,88 16,28 
38 0,10 679,76 695,63 15,87 16,36 
39 0,08 672,99 695,39 22,40 23,13 
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• RE Existente 150 m³ 
 

- Módulo ZA - 01 

 

Quadro 128 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZA – 01. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 2 3 150 3,43 0,19 0,46 
2 2 3 12 150 3,03 0,17 0,36 
3 3 4 19 150 3,01 0,17 0,36 
4 4 5 139 150 2,89 0,16 0,33 
5 5 6 53 150 0,24 0,01 0 
6 6 7 6 150 0,19 0,01 0 
7 7 8 14 150 0,18 0,01 0 
8 2 9 2 50 0,38 0,19 2,07 
9 9 10 9 50 0,37 0,19 1,98 
10 10 11 17 50 0,35 0,18 1,78 
11 11 12 42 50 0,03 0,02 0,02 
12 11 13 8 75 0,27 0,06 0,14 
13 13 14 71 75 0,21 0,05 0,08 
14 14 15 121 75 -0,04 0,01 0 
15 15 16 20 75 -0,15 0,03 0,03 
16 14 17 68 50 0,05 0,03 0,04 
17 8 16 3 75 0,17 0,04 0,03 
18 5 18 65 100 2,45 0,31 2 
19 18 19 10 100 2,39 0,3 1,91 
20 19 20 27 100 2,36 0,3 1,86 
21 20 21 17 100 2,33 0,3 1,81 
22 21 22 51 75 2,28 0,52 7,88 
23 22 23 20 75 2,22 0,5 7,51 
24 23 24 60 50 0,4 0,2 2,21 
25 24 25 62 50 0,05 0,02 0,03 
26 24 26 47 50 0,22 0,11 0,72 
27 26 27 26 50 0,12 0,06 0,14 
28 27 28 63 50 0,05 0,02 0,03 
29 26 29 30 50 0,02 0,01 0,01 
30 23 30 90 50 0,41 0,21 2,37 
31 30 31 122 50 0,09 0,05 0,07 
32 30 32 20 50 0,02 0,01 0,01 
33 30 33 115 50 0,55 0,28 4,13 
34 33 34 30 50 0,44 0,22 2,67 
35 34 35 39 50 0,29 0,15 1,24 
36 35 36 39 50 0,23 0,12 0,8 
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Quadro 129 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZA – 01 – Continuação. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

37 36 37 75 50 0,06 0,03 0,04 
38 34 38 4 50 0,5 0,25 3,42 
39 38 39 26 50 0,22 0,11 0,7 
40 39 40 60 50 0,15 0,08 0,34 
41 38 41 62 50 0,21 0,11 0,66 
42 41 42 19 50 -0,07 0,03 0,05 
43 42 40 16 50 -0,09 0,05 0,07 
44 41 43 27 50 0,19 0,1 0,55 
45 43 44 22 50 0,15 0,08 0,36 
46 36 45 19 50 0,07 0,04 0,05 
47 45 46 63 50 0,01 0,01 0,01 
48 46 47 37 50 -0,07 0,03 0,05 
49 47 44 21 50 -0,11 0,06 0,12 
50 44 48 5 50 0 0 0 
51 23 49 2 75 1,29 0,29 2,6 
52 49 50 86 75 1,22 0,28 2,31 
53 50 30 2 50 0,51 0,26 3,61 
54 50 51 116 50 0,55 0,28 4,15 
55 51 33 1 50 0 0 0 
56 51 52 30 50 0,43 0,22 2,62 
57 52 34 1 50 0,41 0,21 2,33 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RE Existente – 150 m³ 

NAmáx. = 685,80 m 

 

Quadro 130 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZA – 01. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 

1 -3,43 685,22 685,22 0 0,58 
2 0,02 672,24 685,22 12,98 13,56 
3 0,02 672,43 685,21 12,78 13,37 
4 0,12 671,53 685,21 13,68 14,27 
5 0,2 656,71 685,16 28,45 29,09 
6 0,05 649,72 685,16 35,44 36,08 
7 0,02 648,83 685,16 36,33 36,97 
8 0,01 646,1 685,16 39,06 39,70 
9 0,01 672,26 685,21 12,95 13,54 
10 0,02 672,65 685,2 12,55 13,15 
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Quadro 131 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZA – 01 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 

11 0,05 672,27 685,17 12,9 13,53 
12 0,03 677,66 685,17 7,51 8,14 
13 0,06 671,83 685,17 13,34 13,97 
14 0,2 664,09 685,16 21,07 21,71 
15 0,11 649,79 685,16 35,37 36,01 
16 0,02 646,05 685,16 39,11 39,75 
17 0,05 670,61 685,16 14,55 15,19 
18 0,06 651,26 685,03 33,77 34,54 
19 0,03 649,81 685,01 35,2 35,99 
20 0,03 645,05 684,96 39,91 40,75 
21 0,05 644,86 684,93 40,07 40,94 
22 0,05 647,43 684,53 37,1 38,37 
23 0,13 648,52 684,38 35,86 37,28 
24 0,13 661,38 684,25 22,87 24,42 
25 0,05 656,26 684,25 27,99 29,54 
26 0,08 666,11 684,22 18,11 19,69 
27 0,07 663,21 684,21 21 22,59 
28 0,05 666,33 684,21 17,88 19,47 
29 0,02 670,33 684,22 13,89 15,47 
30 0,27 652,96 684,17 31,21 32,84 
31 0,09 672,1 684,16 12,06 13,70 
32 0,02 648,7 684,17 35,47 37,10 
33 0,11 654,34 683,69 29,35 31,46 
34 0,06 653,39 683,61 30,22 32,41 
35 0,06 657,6 683,57 25,97 28,20 
36 0,1 661,83 683,53 21,7 23,97 
37 0,06 669,07 683,53 14,46 16,73 
38 0,07 653,38 683,6 30,22 32,42 
39 0,07 648,57 683,58 35,01 37,23 
40 0,06 646,66 683,56 36,9 39,14 
41 0,08 650,58 683,56 32,98 35,22 
42 0,03 646,1 683,56 37,46 39,70 
43 0,04 649,45 683,55 34,1 36,35 
44 0,04 648,76 683,54 34,78 37,04 
45 0,06 660,26 683,53 23,27 25,54 
46 0,08 655,52 683,53 28,01 30,28 
47 0,04 651,81 683,53 31,72 33,99 
48 0 648,18 683,54 35,36 37,62 
49 0,07 648,75 684,38 35,63 37,05 
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Quadro 132 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZA – 01 – Continuação. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do  
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão  
Dinâmica  

(mca) 

Pressão  
Estática  

(mca) 
50 0,16 653,08 684,18 31,1 32,72 
51 0,11 654,46 683,69 29,23 31,34 
52 0,02 653,49 683,62 30,13 32,31 

 

• RE Projetado 30 m³ 
 

- Módulo ZA - 01 

 

Quadro 133 – Resultados dos Trechos da Rede Secundária do Módulo ZA – 01. 

Trecho Nó Inicial Nó Final L  
(m) 

D  
(mm) 

Q  
(L/s) 

v  
(m/s) 

P.C.  
(m/Km) 

1 1 6 15,337 50 0,54 0,27 4,01 
2 2 3 69,356 50 0,05 0,03 0,04 
3 2 4 36,739 50 0,11 0,06 0,12 
4 4 5 51,120 50 0,04 0,02 0,03 
5 6 2 29,120 50 0,32 0,16 1,46 

 

Para o cálculo da Pressão Estática, tem-se: 

RE Projetado – 30 m³ 

NAmáx. = 768,00 m 

 

Quadro 134 – Resultados dos Nós da Rede Secundária do Módulo ZA – 01. 

Nó Consumo  
(L/s) 

Cota do 
Terreno  

(m) 

Carga  
Hidráulica  

(m) 

Pressão 
Dinâmica  

(mca) 

Pressão 
Estática  

(mca) 
1 0,54 751 762,96 11,96 17,00 
2 0,15 742,33 762,86 20,53 25,67 
3 0,05 742,67 762,85 20,18 25,33 
4 0,07 736,3 762,85 26,55 31,70 
5 0,04 728,27 762,85 34,58 39,73 
6 0,22 746,74 762,9 16,16 21,26 
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1. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1.1. INTRODUÇÃO 
 

O consórcio das empresas ARKIS/ARS Consult apresenta à Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA, o Relatório do Projeto Executivo de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA) do Município de Mata Grande - AL, parte integrante dos escopos para Elaboração de 

Diagnósticos, Estudos de Concepção e Viabilidade, Projetos Básicos e Executivos de Engenharia 

e Estudos Ambientais para Sistemas de Abastecimento de Água para os municípios de Alagoas - 

AL referente à concorrência nº 16/2011 Lote 01 e ao contrato nº 063/2012, firmado entre a 

FUNASA e o Consórcio. 
 

Para a elaboração deste projeto técnico foram obedecidas às normas da ABNT, as orientações e 

principalmente o Estudo de Concepção já aprovado pela CASAL, empresa concessionária dos 

serviços de saneamento básico do município e do Estado. 

 

O Projeto Básico irá contemplar as unidades do Sistema de Reservação e Distribuição do Sistema 

de Abastecimento de Água do Município de Mata Grande conforme abaixo especificado: 

 

- Ampliação da Reservação Existente para atendimento da População Urbana e Rural; 

- Reforço e Ampliação da Rede de Distribuição de Água Existente para atendimento da População 

Urbana. 

 

1.2. NORMAS 
 
A elaboração do projeto obedecerá especialmente às recomendações constantes das últimas 

edições dos códigos e normas da ABNT, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo 

de instalação a ser construída, e o detalhamento do projeto será executado de acordo com as 

normas e padrões da concessionária do sistema e/ou da contratada. 

Na elaboração deste projeto seguiu-se: 

- NBR 12.211/92 - Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água; 

- NBR 12.217/94 - Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento 

Público; 

- NBR 12.218/94 - Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público; 

- Portaria N° 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde; 

- Orientação dos técnicos da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL; 

- Norma Interna da CASAL (Identificação: GEENG-04) que estabelece alguns parâmetros de 

projeto. 
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1.3. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO 
 

Os critérios e parâmetros adotados neste projeto foram definidos no Estudo de Concepção e 

estão indicados abaixo: 

 

Segue abaixo um resumo dos parâmetros de projeto: 

 

Taxa de ocupação: 3,94 hab./dom. 

Per capita população urbana: 150 L/hab.dia 

Per capita população rural: 120 L/hab.dia 

Coeficiente de máxima vazão diária: 1,2 

Coeficiente de máxima vazão horária: 1,5 

Pressão Estática Máxima: 50 m.c.a (NBR 12.218) 

Pressão Dinâmica Mínima: 10 m.c.a (NBR 12.218) 

 

1.3.1. Índice Necessário a Reservação  
 

Para o desenvolvimento deste projeto adotou-se 8 horas de reservação, pois, ainda que a 

alimentação do sistema não seja contínua a reservação total será calculada para o atendimento 

da população urbana e rural, e esta condição já impõe ao sistema um volume maior de reservação 

para atendimento as variações no consumo e/ou interrupção na alimentação. 

 

1.3.2. Índice de Atendimento 
 
O nível de atendimento do Sistema de Abastecimento de Água – SAA de Mata Grande deverá 

alcançar cerca de 100% da população urbana e rural prevista para final de plano (Ano 2034).  

 

1.4. ALCANCE E ABRANGÊNCIA DE PROJETO 
 

O alcance do projeto de Ampliação do SAA de Mata Grande, que está inserido no Sistema 

Coletivo do Sertão, foi definido da seguinte forma: 

 

- Período de alcance do plano: 20 anos 

- Número de etapas de implantação: Única 

- Ano de início do plano: 2014 

- Ano de alcance do plano: 2034 
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O planejamento do sistema foi fundamentado nos seguintes aspectos: 

 

- As elevatórias, adutoras, reservatórios e redes de distribuição serão instalados para atendimento 

da população de final de plano, já que as obras de ampliação no futuro causariam maiores 

transtornos e seriam mais difíceis de serem efetuadas, atendendo assim, à solicitação da 

Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL. 

 
- Foi considerada como área de abrangência do projeto a área atual urbanizada (sede do 

município) mais as áreas de expansão futuras, que totalizam 97,34 ha.  

 

1.5. ESTUDO POPULACIONAL 
 
A população atendida por este projeto irá abranger a população urbana e rural conforme 

apresentado no Estudo de Concepção e definido junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 

e a operadora do sistema (CASAL). Isto se justifica, pois, o sistema atual já atende a área rural de 

forma não controlada, comprometendo assim o atendimento da área urbana. No entanto, o projeto 

não irá prever o detalhamento de redes, adutoras e reservatórios para o atendimento da 

população rural, apenas as unidades referente a reservação.  

 

1.5.1. Projeção Demográfica da População Urbana 
 

A projeção demográfica e a distribuição territorial da população urbana foram definidas conforme o 

horizonte de projeto de 20 anos e as etapas de projeto: 

 

 _ 2014 – início de operação do sistema (início de plano); 

 _ 2024 – início de operação da 2ª etapa (meio de plano); 

 _ 2034 – alcance do plano (final de plano). 
 

A evolução demográfica do município de Mata Grande será inferida a partir dos dados censitários 

do IBGE de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 expostos a seguir. 
 

Quadro 01 – Dados Censitários do Município de Mata Grande. 

ANO População Urbana 
(hab.) 

População Rural 
(hab.) Total 

1970 2.826 18.032 20.858 

1980 3.033 20.445 23.478 

1991 4.430 22.045 26.475 

2000 4.731 20.301 25.032 

2010 5.674 19.024 24.698 
Fonte: IBGE 
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No Estudo de Concepção adotou-se o Método Geométrico de Projeção Populacional como o 

método mais representativo para definir a população de projeto. A taxa geométrica adotada foi de 

1,83 % a.a. para o período de 2000-2010. No Quadro 02 é apresentada a população urbana para 

os períodos de projeto. 

 

Quadro 02 – Projeção da População Urbana.  

Ano População Urbana 
 (hab.) 

2010 5.674 
2011 5.778 
2012 5.884 
2013 5.992 
2014 6.102 
2015 6.214 
2016 6.328 
2017 6.444 
2018 6.562 
2019 6.682 
2020 6.805 
2021 6.930 
2022 7.057 
2023 7.186 
2024 7.318 
2025 7.452 
2026 7.589 
2027 7.728 
2028 7.870 
2029 8.014 
2030 8.161 
2031 8.311 
2032 8.463 
2033 8.619 
2034 8.777 

 

1.5.2. Projeção Demográfica da População Rural 
 

Para definir a população rural de final de plano adotou-se o método geométrico para a projeção 

populacional, e a taxa geométrica adotada foi a taxa média de crescimento do Estado de Alagoas 

que é de 1,01 % a.a.. Este valor foi recomendado pela FUNASA para os casos onde ocorre o 

crescimento menor do que a do Estado, como no caso da população rural de Mata Grande que 

apresentou uma taxa de crescimento de - 0,65 % a.a no período de 2000-2010, representando um 

crescimento negativo da população.  
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Segue no Quadro 03 a Projeção da População Rural no período de projeto.  

 

Quadro 03 – Projeção da População Rural. 

ANO População Rural 
 (hab.) 

2010 19.024  
2011 19.216  
2012 19.410  
2013 19.606  
2014 19.804  
2015 20.004  
2016 20.206  
2017 20.410  
2018 20.617  
2019 20.825  
2020 21.035  
2021 21.248  
2022 21.462  
2023 21.679  
2024 21.898  
2025 22.119  
2026 22.343  
2027 22.568  
2028 22.796  
2029 23.026  
2030 23.259  
2031 23.494  
2032 23.731  
2033 23.971  
2034 24.213  

 

 

Conforme já mencionado, com relação ao abastecimento da população rural, o objeto deste 

projeto é apenas calcular a reservação. Assim como para os povoados que já são abastecidos 

pelos reservatórios existentes de Mata Grande, será calculado apenas o volume de reservação. 

 

As informações sobre a população atual dos povoados foram obtidas através de visitas in loco. 

Então, foi realizada uma projeção populacional para final de plano, considerando a taxa de 

crescimento geométrica de 1,01 % e a população inicial foi estimada considerando o número atual 

de casas pela taxa de ocupação para área rural de Mata Grande de 4,12 hab./dom., resultando 

nas populações apresentadas no Quadro 04.   
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Quadro 04 – População dos Povoados. 

Povoados Nº de Domicílios 
População Atual 

Ano 2013  
(hab.) 

População  
Ano 2034 

(hab.) 
Boa Sombra, Gato e Rio Grande 570 2.348 2.900 

Santa Rosa, São José, Boa Vista 
e Xique-Xique. 350 1.442 1.781 

 

1.5.3. População Total de Projeto 
 

A população urbana e rural de projeto está apresentada no Quadro 05 para o início, meio e final 

de plano. 

 

Quadro 05 – População de Projeto. 

População Projeção 
2012 (atual) 

Projeção Período de Projeto 

2014 2024 2034 
Urbana 5.884 6.102 7.318 8.777 

Rural 19.410 19.804 21.898 24.213 

Total 25.294 25.906 29.216 32.990 
 

1.5.4. Distribuição Demográfica 
 

a - Zonas Homogêneas 
 
Para elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água há necessidade de se 

conhecer a distribuição da população atual na área de projeto e a evolução dessa distribuição a 

nível de adensamento e ocupação de novas áreas, ao longo do período de projeto. 

 

Com base na análise da ocupação atual, considerando características como tamanho médio dos 

lotes, padrão econômico, índice de verticalização, habitantes por domicílios, e ainda as tendências 

de expansão e de adensamento, foram delimitadas duas zonas homogêneas na sede de Mata 

Grande: 

 

a.1 - Zona Homogênea 01 (ZH-01) 
 

A ZH-01 irá abranger toda a área urbanizada da sede de Mata Grande. É uma região cuja 

ocupação é basicamente residencial e comercial, com edificações térreas e padrão econômico de 

nível médio e baixo.  
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As densidades definidas para esta zona homogênea e, cujas considerações de cálculos estão 

apresentadas no item a seguir, são: 

 

Densidade atual (2012): 66 hab./ha 

Densidade futura (2034): 91 hab./ha 

Densidade saturação: 150 hab./ha 

 

a) Zona de Expansão (ZE) 

 
Para esta zona foi considerado as áreas que se concentram os vazios urbanos, cuja topografia é 

favorável a ocupação (ZE-01, ZE-02 e ZE-03), ou seja, são áreas mais planas e próximas aos 

setores já ocupados, mais as áreas onde já estão previstas ocupação como os loteamentos. 

 

A densidade futura definida para esta zona homogênea é de 68 hab./ha e os cálculos estão 

apresentados no item a seguir.  

 

Dentre as áreas de expansão consideradas, há um loteamento previsto que deve conter 100 

domicílios. Para esta área, denominada neste projeto de ZE-02, a densidade demográfica 

considerada se difere das demais áreas de expansão, sendo definida pelo número previsto de 

domicílios, taxa de ocupação e área de abrangência, resultando numa densidade de 135 hab./ha. 

 

Existe uma área particular na cidade, que não foi possível fazer uma visita técnica, pois a mesma 

encontra-se fechada, assim a partir das imagens satélites e do tipo de ocupação estimou-se a 

população de início de plano igual a 60 habitantes. 

 

1.5.5. Densidade Demográfica e População de Saturação 
 

Para definir a densidade atual e futura da sede de Mata Grande considerou a projeção 

populacional e as áreas das zonas homogêneas de projeto e, para a densidade de saturação 

considerou a área urbanizada 100% ocupada.  

 

O Quadro 06 a seguir apresenta as densidades das zonas homogêneas por períodos de projeto 

mais a densidade de saturação de 150 hab./ha, que foi definida por amostragem e que resultou 

numa População de Saturação de 13.418 hab., indicada no Quadro 07.   
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Quadro 06 – Densidade Populacional. 

Zonas  
Homogêneas 

Área  
(ha) 

Densidade  
(hab./ha) 

Atual 
(2012) 

Período de Projeto 
Saturação 

2014 2024 2034 
ZH-01 89.45 66 67 81 91 150 

ZE (ZE-01/ZE-03) 1.90 - - - 67 - 
Loteamento (ZE-02) 2.91 - - - 135 - 

Área Particular 3.08 - 22 28 32 - 
 

Quadro 07 – População de Projeto e Saturação. 

População  
(hab.) 

ANO População de 
Saturação 

(hab.) 2014 2024 2034 
Urbana 6.102 7.318 8.777 13.418 
Rural 19.804 21.898 24.213 - 
Total 25.906 29.216 32.990 - 

 

1.6. VAZÕES DE DIMENSIONAMENTO 
 

Utilizando os parâmetros de projeto apresentados anteriormente (consumo per capita e 

coeficientes de variação de demanda), e a população de projeto, as vazões de dimensionamento 

foram calculadas através das fórmulas a seguir.  

 

- Vazão média  

 
 

- Vazão máxima diária  

 
 

- Vazão máxima horária 

 

 
Onde: 

QM: Vazão média (L/s); 

QMD: Vazão máxima diária (L/s); 

QMH: Vazão máxima horária (L/s); 

Pop.: População a ser atendida (hab.); 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

FUNASA - Concorrência 16/2011 Lote 1 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE_______________________________________________________12 

q: Consumo per capita (L/hab.dia); 

K1: Coeficiente de máxima vazão diária; 

K2: Coeficiente de máxima vazão horária. 

 

Para o cálculo, foram adotados os seguintes parâmetros: 

 

- Consumo de água per capita: 

População urbana: q = 150 L/hab.dia;  

População rural: q = 120 L/hab.dia; 

- K1: 1,2; 

- K2: 1,5. 

 

O Quadro 08 apresenta a demanda de vazão da população urbana e rural de projeto para início, 

meio e final de plano. 

 
Quadro 08 – Vazões de Projeto para as Populações Urbana e Rural. 

Atendimento 
a população 

ANO 2014 ANO 2024 ANO 2034 

Pop. 
(hab.) 

QM 
(L/s) 

QMD 
(L/s) 

QMH 
(L/s)

Pop. 
(hab.) 

QM 
(L/s)

QMD 
(L/s)

QMH 
(L/s)

Pop. 
(hab.) 

QM 
(L/s) 

QMD 
(L/s)

QMH 
(L/s)

Urbana 6.102  10,59 12,71 19,07 7.318 12,71 15,25 22,87 8.777 15,24 18,29 27,43
Rural 19.804 27,51 33,01 49,51 21.898 30,41 36,50 54,74 24.213 33,63 40,35 60,53
Total  25.906 38,1 45,7 68,6 29.216 43,1 51,7 77,6 32.990 48,9 58,6 88,0 

 

Conforme citado anteriormente, haverá uma única etapa de implantação das unidades a serem 

projetadas. Sendo assim, para o dimensionamento das estruturas hidráulicas, será considerada a 

vazão correspondente a população de final de plano (Ano 2034). 
 
1.7. VAZÕES DAS ADUTORAS 
 

No Quadro 09 a seguir apresenta as vazões de aduções das adutoras AAT-01, AAT-02 e AAT-03. 

 

Quadro 09 – Vazões das Adutoras. 
Vazões das Adutoras  

(L/s) 

População 
Atendida 

Adutora de 
chegada no RA 

1.600 m³ 
AAT-01 AAT-02 AAT-03 

Urbana 18,29 8,31 2,20 0,34 
Rural 40,35 10,05 2,97 - 
Total 58,64 18,36 5,17 0,34 
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As composições das vazões de aduções das adutoras constam no Memorial de Cálculo, no item 

2.2.2. 

 

1.8. RESERVAÇÃO TOTAL 
 

No Quadro 10 a seguir constam os volumes de reservação necessários para atendimento da 

população de projeto nos períodos de 2014, 2024 e 2034, considerando o tempo de reservação 

de 8 horas diárias. 

 
Quadro 10 – Volume Necessário de Reservação. 

População 

ANO 2014 ANO 2024 ANO 2034 

QMD  
(L/s) 

Volume 
Necessário 

(m³) 
QMD  
(L/s) 

Volume 
Necessário 

(m³) 
QMD  
(L/s) 

Volume 
Necessário 

(m³) 
Urbana 12,71 366 15,25 439 18,29 527 
Rural 33,01 951 36,50 1.051 40,35 1.162 
Total  45,72 1.317 51,74 1.490 58,64 1.689 

 

1.9. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 
 

Para efeitos de infraestrutura hídrica a Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) opera 

sistemas coletivos de oferta de água que estão assim divididos: 

 

• Unidade de Negócio Sertão; 

• Unidade de Negócio Bacia Leiteira; 

• Unidade de Negócio Agreste; 

• Unidade de Negócio Serrana; 

• Unidade de Negócio do Leste; 

• Unidade de Negócio B. Bentes; 

• Unidade de Negócio Farol; 

• Unidade de Negócio Jaraguá. 

 

O Sistema coletivo do Sertão distribui água para 7 cidades de Alagoas situadas no Oeste do 

Estado, no alto Sertão Alagoano, incluindo o município de Mata Grande, bem como os respectivos 

povoados. 

 

O atual Sistema de Abastecimento de Água do Sertão é alimentado pela captação no Rio São 

Francisco no povoado Salgado, município de Delmiro Gouveia, cuja vazão de captação é de 360 

L/s. A captação é realizada por 4 bombas em paralelo com potência de 300 cv cada, que recalca 

água bruta até a Estação de Tratamento de Água. 
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A Adutora de Água Bruta possui extensão aproximada de 12 quilômetros com um trecho em ferro 

fundido DN 600 e outro trecho com duas tubulações em paralelo com DN 450. Nesta adutora há 

derivações para 06 povoados de pequeno porte, a saber: Povoados Salgado, Rabeca, Volta, 

Lagoinha e Molhado. As vazões destas derivações totalizam aproximadamente 58 L/s, e a água 

consumida nestes locais é apenas clorada, pois neste trecho, a água ainda é classificada como 

água bruta. 

 

A adutora implantada não possui faixa de servidão e passa por áreas particulares. Não existem 

nestes trechos sistemas de controle de vazão como macromedidores ou válvulas controladoras. 

As medições e controle das vazões são feitas apenas quando é solicitada a equipe de pitometria, 

que fica na capital de Alagoas (Maceió), ou através das características e funcionamento das 

bombas instaladas, com registros instalados nos pontos de derivação e nos centros de 

reservação. 

 

Após o tratamento da água em Delmiro Gouveia, a água é recalcada até Canapi por intermédio 

das elevatórias EE-03, EE-04, EE-05, EE-06 e EE-07, e transportada por duas linhas de recalque, 

sendo uma antiga e uma nova. 

 

1.9.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MATA GRANDE 
 

Conforme citado anteriormente, a água que abastece a cidade de Mata Grande vem da adutora 

tronco do Sistema Coletivo do Sertão. A partir da EE-07, localizada em Delmiro Gouveia, a água é 

recalcada para o Reservatório Apoiado de 1.600 m³ da cidade de Mata Grande, e transportada 

através de duas adutoras de 200 mm. 

 

A Figura 01 apresenta o caminhamento das adutoras de abastecimento de Mata Grande. As 

principais características das unidades existentes em Mata Grande estão descritas a seguir. 
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Figura 01 – Adutoras de Abastecimento de Mata Grande (Fonte: Google Earth, 2012). 

 

1.9.1.1. Reservatórios  
 

Na sede de Mata Grande existem três Reservatórios Apoiados (1.600, 500 e 100 m³) e um 

Reservatório Elevado (150 m³). A vazão da cidade chega no Reservatório Apoiado de 1.600 m³, 

que alimenta parte da rede de distribuição e abastece o Reservatório Apoiado de 500 m³. 

 

O Reservatório Apoiado de 500 m³ também alimenta parte da rede de distribuição da cidade, os 

povoados de Boa Sombra, Gato e Rio Grande, e abastece os Reservatórios Elevado de 150 m³ e 

Apoiado de 100 m³. 

 

O Reservatório Elevado de 150 m³ alimenta a cidade e alguns sítios/povoados como Santa Rosa, 

São José, Boa Vista e Xique-Xique. 

 

O Reservatório Apoiado de 100 m³ alimenta somente parte da rede da cidade de Mata Grande. 

 

As características e fotos dos reservatórios existentes que alimentam a sede de Mata Grande são 

apresentados a seguir. 
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Quadro 11 – Características dos Reservatórios Existentes. 

Reservatório Volume  
(m³) Material 

Níveis  
(m) 

Altura da 
Lâmina 
d'Água  

(m) Nterreno NAmín NAmáx 

RA 1.600 

Concreto 

666,40 664,70 668,80 4,10 
RA 500 741,85 741,70 745,40 3,70 
RE 150 681,00 685,80 690,50 4,70 
RA 100 693,00 693,00 696,20 3,20 

RA – Reservatório Apoiado 

RE – Reservatório Elevado 

 

 
        Foto 01- Reservatório Apoiado 1.600 m³. 

 
         Foto 02- Reservatório Apoiado 500 m³. 

 
       Foto 03 - Reservatório Elevado de 150 m³. 

 

 
Foto 04 - Reservatório Apoiado de 100 m³.

 

1.9.1.2. Estação Elevatória de Água Tratada 
 
No Centro de Reservação onde se encontra o Reservatório Apoiado de 1.600 m³, há uma Estação 

Elevatória de Água Tratada (EEAT) que recalca água deste reservatório para o Reservatório 

Apoiado de 500 m³, localizado em outro Centro de Reservação. A Foto 05 mostra os conjuntos 

Moto-Bombas da EEAT. 
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Foto 05 - Elevatória de Água Tratada. 

 
1.8.1.3 Adutoras de Água Tratada 
 

A água que abastece o Reservatório Apoiado de 500 m³ vem do Reservatório Apoiado de 1.600 

m³, conforme já citado, e o transporte da água é feito por uma adutora em PVC/DEF°F° DN 150. A 

Foto 06 mostra a saída desta adutora para o reservatório. 

 

 
Foto 06 – Saída da Adutora do Reservatório Apoiado de 1.600 m³ para o Reservatório Apoiado de 500 m³. 

 

A adutora de água tratada que interliga o Reservatório de 500 m³ ao Reservatório de 150 m³ é em 

PVC/DEF°F° DN 150, cujo escoamento é por gravidade, encontra-se interligada à rede de 

distribuição em alguns pontos. 
 

Saída da 
adutora para 
o RA 500 m³
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1.8.1.4 Rede de Distribuição 
 

A rede de distribuição de água existente é predominantemente simples, ou seja, apenas uma 

tubulação abastecendo os dois lados das ruas, havendo apenas alguns trechos com rede dupla, 

que provavelmente foi implantada visando reforço de abastecimento em determinada área. 

 

Foi realizado um levantamento in loco na cidade, que foi acompanhado por um técnico local da 

CASAL, para obtenção das extensões da rede existente, conforme demonstrada nos desenhos de 

projeto e quantificada no Quadro 12 a seguir: 

 

Quadro 12 – Características da Rede Existente de Mata Grande. 
Diâmetro 

(mm) Material Extensão 
(m) 

40 PVC/PBA 2.014 
50 PVC/PBA 7.233 
75 PVC/PBA 465 
100 PVC/PBA 493 
150 PVC/DEF°Fº 2.486 

Total - 12.691 
 

1.10. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROPOSTO 
 

No Estudo de Concepção analisou-se o SAA existente em Mata Grande e definiu-se que: 

 

- Em função de haver disponibilidade de fonte de água subterrânea em um aqüífero com vazão 

suficiente para abastecer o município de Mata Grande, descarta-se a captação superficial no Rio 

São Francisco. No entanto o projeto de captação subterrânea para alimentação do munícipio de 

Mata Grande não é objeto deste projeto. O responsável pela elaboração deste projeto será 

definido pela FUNASA, após reunião entre a mesma e a SEINFRA.  

 

- Com relação às unidades de reservação e distribuição, o Estudo de Alternativas apresentado no 

Estudo de Concepção, apontou para um único arranjo físico e hidráulico que será adotado neste 

Projeto Básico. O sistema proposto contém intervenções que visam melhorar a qualidade de água 

distribuída à população e reduzir as perdas físicas e os custos; 

 

- Serão previstos medidores de vazão e equipamentos de pitometria nas saídas dos reservatórios 

para controle de vazão e pressão, assim como serão previstos medidores de vazão nas entradas 

dos módulos da rede.  
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- Conforme orientações da CASAL, no sistema proposto será estudado a possibilidade de 

aproveitar as unidades existentes; adequar e substituir as unidades que não estão funcionando 

satisfatoriamente e que não estão em conformidade com as normas.  

 

Em Anexo, será apresentado um desenho esquemático do sistema proposto para a sede de Mata 

Grande, com a indicação das principais unidades projetadas, suas interligações e sistemas de 

controle e automação.     

 
1.10.1. RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA TRATADA 
 

O Sistema de Abastecimento de Água Proposto para município de Mata Grande contemplará as 

unidades de reservação e distribuição de água para a população urbana; e para a população rural 

e povoados será previsto apenas a reservação. 

 

Os Reservatórios Apoiados Existentes de 1.600 m³ e 500 m³ e o Reservatório Elevado Existente 

de 150 m³ serão aproveitados, cujos Centros de Reservação foram denominados de CR-01, CR-

02 e CR-03, respectivamente. Será projetado um novo Centro de Reservação, denominado de 

CR-04 com a construção de um Reservatório Elevado de 30 m³. 

 

 O Reservatório Apoiado de 100 m³, localizado em outra área, não será aproveitado para o 

abastecimento da rede, pois, a área de atendimento deste é coincidente com a área de 

atendimento do Reservatório Apoiado de 500 m³. 

 

A adutora existente, por recalque, em PVC/DEF°F° DN 150, que interliga o Reservatório de 1.600 

m³ ao Reservatório de 500 m³, será aproveitada, porque com a instalação de um dispositivo de 

proteção (RHO) o material da adutora suportará as novas pressões máximas e mínimas a que o 

sistema estará sujeito no caso de interrupção do bombeamento. O Estudo de Transientes 

Hidráulicos será apresentado no Memorial de Cálculo. 

 

A adutora existente em PVC/DEF°F° DN 150 que interliga o Reservatório de 500 m³ ao 

Reservatório de 150 m³ não será aproveitada, pois, conforme citado, esta adutora encontra-se 

interligada com a rede de distribuição. Esta adutora existente será aproveitada unicamente como 

rede de distribuição e uma nova adutora será projetada, com a função de alimentação do 

Reservatório, o que facilitará o controle das pressões na rede e na adutora, simplificando a 

operação do sistema.   

 

No CR-01 onde toda a água necessária para abastecimento do município de Mata Grande 

chegará, será previsto uma nova elevatória que recalcará água do Reservatório Apoiado de 1.600 
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m³ para o Reservatório Apoiado de 500 m³ (CR-02). A elevatória existente será desativada, pois, 

os conjuntos moto-bombas e as instalações não estão adequados à nova vazão de projeto. 

 

Será projetada também uma elevatória no CR-02 que recalcará água do Reservatório Apoiado de 

500 m³ para o Reservatório Elevado de 30 m³ (CR-04). 

 

Para o abastecimento da área rural foi feito as seguintes considerações: 

 

- A reservação destinada à população rural será realizada no Reservatório Apoiado de 1.600 m³ 

(CR-01) e para o abastecimento provisório da área rural foi previsto um ponto de abastecimento 

para o Caminhão Pipa, que está localizado próximo ao CR-02. 

 

- Portanto, a água para o abastecimento do Caminhão Pipa, será recalcada pela EEAT-01, e a 

alimentação será pela rede principal (DN 150) do RA de 500 m³ de onde é feita uma derivação em 

DN 100 para o Caminhão Pipa, cujo escoamento será por gravidade, aproveitando a carga 

hidráulica existente disponível. 

 

A área de abastecimento da rede de distribuição será zoneada de forma a atender aos limites de 

pressão máxima (50 m.c.a) e mínima (10 m.c.a), definida pela Norma 12.218. Para atender a 

estes critérios foram previstas duas zonas de pressão denominadas Zona Alta e Zona Baixa, onde 

a Zona Alta será atendida pelos reservatórios do CR-03 e CR-04 e a Zona Baixa pelos 

reservatórios do CR-01 e CR-02. Nas áreas onde a pressão máxima é superior ao valor 

estabelecido pela norma, será utilizado Válvulas Redutoras de Pressão (VRP’s). 

 

A rede de distribuição existente será reforçada e ampliada para atender as áreas urbanas que 

atualmente não são abastecidas, e para as áreas de expansão serão previstas vazões 

concentradas na rede. A rede secundária será modulada com o objetivo de facilitar a operação, 

manutenção e medição das pressões. 

 

A Configuração Geral do Sistema Projetado está demonstrada no Desenho nº DE-2012.063-

AL.MGR-SAA-GOO.001=0 em anexo. 

 

1.10.2. UNIDADES PROJETADAS  
 

As principais características das unidades projetadas seguem demonstradas a seguir: 
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1.10.2.1. Centro de Reservação 
 

O Centro de Reservação a ser projetado, denominado de CR-04, será composto de um 

Reservatório Elevado de 30 m³, que abastecerá a Zona Alta. As principais características deste 

reservatório são: 

 

• Reservatório Elevado – 30 m³ 

Material: Concreto 

Altura da Lâmina d´Água: 5,0 m 

Nterreno : 751,00 m 

NAmín: 763,00 m  

NAmáx : 768,00 m 

 

1.10.2.2. Estações Elevatórias de Água Tratada  
 
As Estações Elevatórias de Água Tratada a serem projetadas, denominadas de EEAT-01 e EEAT-

02 estarão localizadas no CR-01 e CR-02, respectivamente. 

 

• EEAT-01 (CR-01 ao CR-02) 
Período de funcionamento: 24 horas 

Vazão: 18,40 L/s 

AMT: 84,85 m 

Potência: 40,0 cv 

 

• EEAT-02 (CR-02 ao CR-04) 
Período de funcionamento: 6 horas 

Vazão: 1,40 L/s  

AMT: 28,89 m 

Potência: 4,0 cv 

 

1.10.2.3. Adutoras de Água Tratada  
 

O sistema contará com duas adutoras de água tratada projetadas e uma existente, que 

interligarão os reservatórios da cidade de Mata Grande. As adutoras projetadas foram nomeadas 

em Adutoras de Água Tratada AAT-02, e AAT-03, e a existente de AAT-01. 
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ADUTORAS PROJETADAS 
 

• A AAT-02 possuirá três trechos, sendo o trecho inicial DN 75 em PVC/PBA, o trecho 

intermediário DN 80 em F°F°, e o trecho final DN 75 em PVC/PBA. O escoamento na 

adutora será por gravidade e transportará a vazão de 5,17 L/s do Reservatório Apoiado 

Existente de 500 m³ (CR-02) para o Reservatório Elevado Existente de 150 m³ (CR-03). As 

principais características desta adutora são: 

 

Trecho: CR-02 ao CR-03 

Diâmetro: 75 mm/80 mm/75 mm 

Material: PVC/PBA - F°F° - PVC/PBA 

Extensão: 1.718,44 m 

 

• A AAT-03 será em DN 50, cujo escoamento será por recalque e transportará a vazão de 

1,40 L/s da EEAT-02 para o Reservatório Elevado Projetado de 30 m³ (CR-04). As 

principais características desta adutora são: 

  

Trecho: CR-02 ao CR-04 

Diâmetro: 50 mm 

Material: PVC/PBA 

Extensão: 120,58 m 

 

ADUTORA EXISTENTE A SER APROVEITADA 
 

Conforme já citado a linha de recalque existente, em PVC/DEF°F° DN 150, que interliga o 

Reservatório de 1.600 m³ ao Reservatório de 500 m³, será aproveitada para transportar a nova 

vazão de recalque, entre os mesmos Reservatórios. No entanto em função da nova condição 

hidráulica, foi feito um Estudo de Transiente Hidráulico que indicou a necessidade de usar um 

dispositivo de proteção da adutora, denominado de Reservatório Hidropneumático - RHO, 

conforme demonstrado no memorial de cálculo.  

 

Assim será mantida a linha de recalque existente, que será denominada neste projeto de AAT-01, 

que terá um dispositivo de proteção RHO instalado próximo a EEAT-01, e cujos blocos de 

ancoragem deverão ser reforçados e/ou substituídos, conforme indicado no projeto. Segue abaixo 

as características destas unidades: 

 

• AAT-01 

Trecho: CR-01 ao CR-02 
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Diâmetro: 150 mm 

Material: PVC/DEFºFº 

Extensão: 411,11 m 

 

• RHO 

Volume total: 0,64 m³ 

Volume de ar inicial: 0,21 m³ (1/3 do volume total) 

Diâmetro: 0,90 m 

Altura do corpo paralelo: 1,00 m 

 

1.10.2.4. Estrutura de Controle  
 

Será prevista uma estrutura de controle na linha de alimentação do Reservatório Elevado 

Existente de 150 m³, que será composta de registro e válvula controladora de nível e vazão. 

 

1.10.2.5. Rede de Distribuição de Água 
 

A rede de distribuição de água da sede de Mata Grande será abastecida pelos Reservatórios 

Apoiados Existentes de 1.600 m³ e 500 m³, Reservatório Elevado Existente de 150 m³ e 

Reservatório Elevado Projetado de 30 m³. 

 

Foram observados os seguintes critérios para a definição das redes principais: 

 

• Essas redes não receberão ligações domiciliares, e, como regra geral, deverão ser 

implantadas no “terço superior” da rua; 

• São previstos no projeto, ao longo do percurso das redes principais, a instalação de 

Hidrantes, Registros de Descarga, Ventosas e Registros de Manobra para permitir o 

fechamento parcial da linha para os casos de necessidade de reparos; 

• São previstos dois registros nas descargas das redes principais onde as pressões são 

elevadas, sendo que um destes registros funcionará como “registro de sacrifício”; 

• As perdas de carga foram calculadas empregando-se a Fórmula Universal, com K = 0,2 

mm; 

• Os materiais previstos para as tubulações são de PVC/PBA para diâmetros menores que 

100 mm e de PVC DEFºFº (1 MPa) para os diâmetros de 100 mm e acima deste diâmetro. 

• Para os locais em que a pressão é maior do que 100 mca são previstos materiais de Ferro 

Fundido para as tubulações; 

• Recobrimento mínimo das tubulações de 1,0 m, exceto em casos especiais. 
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Para a definição do traçado das redes secundárias, foram utilizados os seguintes critérios: 

 
• A rede secundária será constituída por blocos individualizados (módulos) com área tal que 

corresponda ao consumo máximo horário em torno de 5,0 L/s sendo ligados à rede 

principal por um único ponto; 

• A rede secundária será projetada como rede simples, exceto para os casos onde há 

divisão de módulo, avenidas e ruas com largura superior a 18,0 m;  

• Em alguns trechos houve a necessidade de reforço na rede; 

• Diâmetro mínimo da rede de distribuição igual a 50 mm; 

 

O dimensionamento da malha secundária foi feito obedecendo aos critérios abaixo: 

 
• As cotas piezométricas de entrada dos módulos são aquelas determinadas na rede 

principal através do UFC; 

• As perdas de carga foram calculadas empregando-se a fórmula Universal com K = 1 mm; 

• Perda de carga máxima na tubulação de 8,0 m/km; 

• Os valores limites de pressão considerados para a rede secundária foram os estabelecidos 

pela Norma 12.218: 

- Pressão dinâmica mínima: 10 mca; 

- Pressão estática máxima: 50 mca; 

• No dimensionamento da rede secundária foram previstas vazões concentradas (VC) para 

as áreas de expansão e cujo local não está definido a urbanização; 

• Recobrimento mínimo das tubulações de 1,0 m, exceto em casos especiais; 

• Estão previstos instalações de registros de descarga nas regiões mais baixas de cada 

módulo e registros de manobra na entrada dos módulos para permitir o fechamento parcial 

na linha para os casos de necessidades de reparos. 

 
Para o dimensionamento das redes foi utilizado o software UFC 2 – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ – CENTRO TECNOLÓGICO. 

 

- Rede Principal 
 
Para a estimativa das extensões das redes projetadas, considerou-se o aproveitamento das 

tubulações da rede existente, implantação de redes principais novas, a troca das tubulações de 

DN 40 por DN 50, o atendimento de áreas não abastecidas e o reforço das redes existentes. 

Também em trechos aonde a adutora funciona como rede de distribuição, a mesma será mantida 

sua função de abastecimento e implantada um novo trecho de adutora, sendo este sem nenhuma 

ligação domiciliar na área urbana, para assim, atender com eficiência o abastecimento dos 

reservatórios. 
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Segue no Quadro 13 as extensões por diâmetros da rede principal projetada. O material será em 

PVC/PBA, PVC/DEFºFº e FºFº. 

 

Quadro 13 – Extensões da Rede Projetada. 

Centro de 
Reservação 

Zonas de 
Abastecimento Reservatório

Extensão 
(m) Total 

DN 
50 

DN 
75 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
150 

DN 
200 

CR - 01 Zona Baixa RA 1.600 m³ 844 653 - 4 337 70 1.908 
CR - 02 Zona Baixa RA 500 m³ 174 108 796 288 1.759 - 3.125 
CR - 03 Zona Alta RE 150 m³ - - - 215 - - 215 

Total 1.018 761 796 507 2.096 70 5.248 
 

Serão acrescentadas vazões concentradas referente às zonas de expansão na rede existente, 

afim de garantir abastecimento para final de plano. 

 
- Rede Secundária 
 

O Quadro 14 a seguir apresenta as extensões por diâmetro que resultaram para as redes 

secundárias. O material das redes secundárias será em PVC/PBA JE CL 12. 

 

Quadro 14 – Extensões das Redes Secundárias. 

Centro de 
Reservação 

Zonas de 
Abastecimento Módulos 

Extensão 
Total 

DN 50 DN 75 DN 100 

CR - 01 Zona Baixa 

ZB-01 908,7 103,2 - 1.011,9 
ZB-02 369,5 - - 369,5 
ZB-03 545,9 180,5 - 726,4 
ZB-04 517,5 - - 517,5 
ZB-05 523,4 236,6 126,5 886,5 
ZB-06 201,5 - - 201,5 

CR - 02 Zona Baixa 

ZB-01 - - - - 
ZB-02 - - - - 
ZB-03 - - - - 
ZB-04 118,3 - - 118,3 
ZB-05 584,6 93,3 - 677,9 
ZB-06 245,5 - - 245,5 
ZB-07 564 38,1 - 602,1 
ZB-08 70,3 - - 70,3 
ZB-09 452 - - 452 

CR -03 Zona Alta ZA-01 479 162,7 118,3 760 
CR-04 Zona Alta ZA-01 201,7 - - 201,7 

Total - 5.781,9 814,4 244,8 6.841,1 
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