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RESUMO 

Este trabalho consta de uma proposta à Superintendência Estadual da Funasa em Minas 

Gerais – FUNASA/SUEST-MG – para disponibilizar aos municípios mineiros Cadernos de 

Projetos Padronizados de Sistemas de Abastecimento de Água com Captação Subterrânea. O 

trabalho foi confeccionado no formato de Projeto de Intervenção. Dessa forma contém o 

planejamento de uma série de ações a serem gerenciadas e executadas num tempo e com um 

custo pré-determinado. Com estes cadernos a FUNASA/SUEST-MG contará com um extenso 

material técnico contendo plantas, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, orçamentos, 

especificações técnicas, orientações para elaboração de serviços de campo, orientações para 

elaboração de projetos específicos, orientações para elaboração de projetos executivos, 

manuais de operação e manutenção de estruturas e equipamentos, além de material educativo 

e orientativo para implementação da gestão comunitária de sistemas de abastecimento de 

água. Este material poderá ser disponibilizado aos municípios através de uma ação ampla de 

cooperação técnica. A execução deste Projeto de Intervenção necessitará de recursos para 

contratação de consultoria especializada cujo custo estimado foi de R$ 96.279,86. O 

cronograma de execução alcançou 18 meses, finalizando em dezembro de 2017. Esta proposta 

foi apresentada à FUNASA/SUEST-MG em julho de 2016. Até o momento foi confeccionado 

uma minuta denominada “Caderno de Projeto Padronizado para Captação Subterrâneas e 

Estruturas Auxiliares”. Este caderno técnico está em fase de correção e ampliação. Em âmbito 

nacional a FUNASA, através de seu Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

retomou o planejamento de elaborar um Caderno de Projetos Padronizados para Sistemas de 

Abastecimento de Água. Como resultado deste esforço espera-se fomentar a elaboração de 

projetos de engenharia completos, aproveitando estruturas pré-concebidas, adaptadas à 

especificidade localde forma qualificada, detalhada e pautadana sustentabilidade e gestão 

comunitária dos futuros sistemas de abastecimento de água.  

 

Palavras-chave: Cooperação técnica. Saneamento rural. Projetos padronizados. Sistema de 

abastecimento de água. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This following work is a propose to Superintendência Estadual da Funasa in Minas Gerais – 

FUNASA/SUEST-MG. It takes place providing Standard Designs Notebook about Water 

Supply System with Groundwater Abstraction to municipalities in Minas Gerais. The work 

was made as an Intervention Project, containing a schedule with pre-established period and 

costs for the actions. When the Standard Designs Notebooks are ready, the FUNASA/SUEST-

MG will have a large technical library containing designs, descriptive memorials, budgets, 

technical specifications, guidance for making field services, specific designs, and executive 

designs, guidebooks for operation and maintenance for structures and equipments, and 

educational/guidance for water supply community management. These products may be 

available to municipalities by a wide technical cooperation action. The implementation of this 

Intervention Project requires a funding estimated at R$ 96.279,86 for hiring specialized 

consultancy. The schedule includes 18 months, finishing in December 2017, and the propose 

was presented to FUNASA/SUEST-MG in July 2016. Until now, a draft called “Standard 

Designs Notebook of Groundwater Abstraction and Auxiliary Structures” was made. 

Currently, this notebook is in correction and improving process. At national level, FUNASA, 

through its Public Health Engineering Department – DENSP, resumed the planning to make 

the Standard Designs Notebook about Water Supply System. As a result, is expected to 

support the development complete engineering projects, using pre-designed structures, 

adapted to local particularities, guided for technical and financial sustainability, and 

community management in the futures water supply systems. 

 

Keywords:Technical cooperation, Rural Sanitation, Standard Designs,Watersupply system, 

groundwater abstraction. 
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1. JUSTIFICATIVA 

As captações subterrâneas são amplamente utilizadas para abastecimento público 

no meio urbano e, principalmente, no meio rural. A principal vantagem da captação 

subterrânea é sua proteção sanitária natural que faz com que, muitas vezes, seja necessário 

apenas um tratamento simplificado (cloração) para que se implemente um sistema de 

abastecimento distribuindo água dentro dos padrões de potabilidade especificados pela 

Portaria MS Nº 2.914 de 12/12/2011. Entretanto, mesmo sendo mais simplificada a operação 

de um sistema de abastecimento com captação subterrânea, não pode o gestor municipal se 

eximir de implementar uma operação consciente que garanta uma distribuição constante de 

água com qualidade.  

Nesse sentido é imprescindível, na fase de planejamento, a elaboração cuidadosa 

de um projeto de engenharia concebido para simplificar e facilitar a posterior operação e 

manutenção do sistema de abastecimento.  

Entretanto, a elaboração de bons projetos básicos e executivos é difícil e custosa 

para a maioria dos pequenos municípios. Não é diferente no caso do saneamento rural que, 

apesar de ter concepções mais simples, a dispersão dos domicílios e a topografia desfavorável 

imprimem complexidade aos projetos. 

É nesse contexto que uma ação ampla de Cooperação Técnica aliada a um 

portfólio de projetos padronizados de qualidade se tornam ferramentas valiosas para facilitar a 

implantação e garantir a sustentabilidade de sistemas de abastecimentos de água financiados 

pela FUNASA/SUEST-MG. 

Na rotina administrativa da FUNASA/SUEST-MG essa padronização poderia 

diminuir o tempo de análise dos projetos e facilitaria o acompanhamento e a prestação de 

contas de convênios e termos de compromisso. A padronização das estruturas e equipamentos 

permitirá também o fomento à sustentabilidade dos sistemas implantados por meio do 

fornecimento de manuais de operação e manutenção, treinamento de operadores e 

disponibilização de material educativo voltado à gestão comunitária dos sistemas. 

Para os municípios, além das vantagens já citadas, há a economicidade na 

elaboração dos projetos, uma vez que é necessário apenas realizar a adequação dos padrões à 

realidade local. Isso pode ser verificado consultando a planilha referencial de preços de 

serviços da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa. Esta possui um portfólio 

de projetos padronizados e contrata empresas para a adequação destes projetos. A Tabela 1 

demonstra que o custo de adequação do projeto padrão à realidade local gira em torno de 40% 

do custo de elaborar um projeto específico para a mesma localidade (estes valores se referem 
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ao serviço intelectual de elaboração dos projetos não incluindo o valor dos serviços de campo 

que será o mesmo em ambos os casos). 

Tabela 1: Planilha demonstrando a diferença de custos entre a elaboração de um projeto específico e a adequação 

de um projeto padronizado.  

Relação de custos entre projetos específicos x adaptações de projetos padronizados 

Referência COPASA – Janeiro de 2016 

Projeto específico (Unidade) Adaptação de proj. padrão (Unidade) Economia 

CÓDIGO DESCRITIVO VALOR 
(R$) 

CÓDIGO DESCRITIVO VALOR 
(R$) 

VALOR 
(R$) 

% 

65002641 Captação subterrânea (poço 

profundo) – pequeno e médio 
porte 

3.145,29 65002703 Captação subterrânea 

(poço profundo) – pequeno 
e médio porte 

1.649,55 1.495,74 48 

65002669 Casa de química – porte Q<= 

60 L/s 

14.579,90 65002765 Casa de química – porte 

Q<= 60 L/s 

4.157,32 10.422,5

8 

71 

65002653 Elevatória de água bruta 
Pequeno porte 

8.783,25 65002713 Elevatória de água bruta 
Pequeno porte 

3.509,63 5.273,62 60 

65002659 Elevatória de água tradada 

Pequeno porte 

9.293,57 65002715 Elevatória de água tradada 

Pequeno porte 

3.893,21 5.390,36 58 

65002674 Reservatório – Até 250 m3 3.000,87 65002722 Reservatório – Até 250 m3 1.508,36 1.492,51 50 

 
Fonte: Lista de Serviços: BASE CENTRO - Referência 01/2016. Disponível em: 

<http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/>. Acessado 

em outubro de 2016. 

Outro ponto a ser analisado é a aplicabilidade dos projetos padronizados tendo em 

vista que para esta proposta o escopo da concepção é um sistema de abastecimento com 

captação subterrânea para atender localidades rurais de até 600 habitantes, vazão máxima 

captada de 1,5 L/s ou 86.400 L/dia e tratamento simplificado com desinfecção.  

Esse recorte que limita o sistema pelo porte da localidade a ser atendida foi 

estabelecido considerando as especificações da Resolução Conjunta da Secretaria de Estado 

de Meio-Ambiente e Desenv. Sustentável – SEMAD e Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

- IGAM nº 1913/2013 que defini os pequenos núcleos populacionais rurais que são 

dispensados de outorga. Isso facilitará o licenciamento ambiental dos sistemas a serem 

implementados. 

Para essa verificação buscou-se, dentre as localidades rurais e especiais 

atualmente contempladas com ações da FUNASA/SUEST-MG, aquelas que se adéquam ao 

recorte proposto de 600 habitantes e volume máximo de 1,5 l/s ou 86.400 l/dia.  

Percebeu-se que os projetos padronizados atenderiam a maior parte das 

comunidades contempladas com recursos do PAC/Saneamento rural para construção de 

sistemas de abastecimento de água em 2013. No total 44 comunidades foram contempladas 

com esta ação, dessas 97% (43) possuíam menos de 600 habitantes e volume demandado da 

captação abaixo de 1,5 l/s.  

http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/
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A mesma análise foi realizada entre as comunidades rurais contempladas com a 

elaboração de projetos, executada pela Funasa a partir de 2011 com recursos do PAC 2. Nesta 

ação estão sendo atendidas 96 localidades rurais e especiais. Deste total, 76 ou 79%, estariam 

inclusos no recorte pensado para este portfólio de projetos padronizados.  

Destaca-se ainda que nas ações da FUNASA/SUEST-MG desenvolvidas por meio 

de recursos de emendas parlamentares, as propostas de convênios são aprovadas sem análise 

dos projetos de engenharia o que é realizado após assinatura do instrumento de repasse. Como 

os recursos de emendas são limitados, as prefeituras municipais optam por implementar 

sistemas de abastecimento de água com captações subterrâneas em comunidades rurais.  

Os projetos padronizados seriam uma ferramenta importante para imprimir 

qualidade técnica, eficácia e sustentabilidade às propostas e convênios resultantes de emendas 

parlamentares. Um benefício claro nesses casos é que os projetos padronizados fornecem uma 

previsão orçamentária correta para a execução da obra que diminuiria o volume de 

repactuações de metas dos convênios resultantes de emendas, algo que é muito recorrente 

atualmente.  

Do exposto, fica claro o benefício e o alcance que a ação de cooperação técnica 

proposta por este projeto de intervenção trará às ações de fomento ao saneamento rural da 

FUNASA/SUEST-MG. 

3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

Implementar, no âmbito da FUNASA/SUEST-MG, uma ação de Cooperação 

Técnica para disponibilizar aos municípios mineiros Cadernos de Projetos Padronizados para 

sistemas de abastecimento de água com captação subterrânea visando a qualificação, 

padronização e sustentabilidade desses sistemas no meio rural.  

3.2. Objetivos Específicos 

Para o alcance deste objetivo geral foram planejadas etapas intermediarias 

traçadas aqui como objetivos específicos que conduziram o trabalho até sua conclusão. Foram 

identificadas 05 importantes etapas, subdivididas em fases, permitindo o gerenciamento eficaz 

e o controle da execução do projeto dentro de um cronograma pré-determinado.  

1. Elaborar um Caderno de Projetos Padronizados com foco em estruturas 

simplificadas para compor sistemas de abastecimento de água em 

comunidades rurais e especiais com até 600 habitantes e volume demandado 

de até 1,5 l/s ou 86.400 l/dia; 



14 
 

2. Elaborar o Caderno de Projetos Executivos por meio de consultoria 

especializada; 

3. Elaborar o Caderno de Operação e Manutenção e o Caderno de Gestão 

Comunitária dos sistemas simplificados de abastecimento de água na zona 

rural por meio de consultoria especializada; 

4. Disponibilizar o Caderno de Projetos Padronizados às prefeituras que 

possuem convênios firmados com a FUNASA/SUEST-MG para implantação 

e/ou melhorias de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais 

e especiais; 

5. Disponibilizar aos municípios mineiros os Cadernos de Projetos 

Padronizados da FUNASA/SUEST-MG e implementar rotina de cooperação 

técnica para apoio na aplicação destes projetos;  

4. MEDOLOGIA 

Antes de prosseguir na descrição deste projeto de intervenção é importante 

esclarecer que a proposta hora defendida não é a utilização de projetos padronizados de forma 

generalizada e sem as devidas adaptações. Os projetos padronizados são estruturas pré-

concebidas que podem ser aplicadas em diversos ambientes, entretanto, para cumprir com 

seus objetivos, devem ser adequadas à realidade e especificidade local.  

Portanto são imprescindíveis:  

 a confecção de um Estudo de Concepção que defina quais estruturas 

padronizadas podem ser aproveitadas para compor o sistema de abastecimento e quais 

deverão ser projetadas especificamente para a situação local; 

 a realização de Serviços de Campo que são imprescindíveis a qualquer tipo de 

projeto, a saber: topografia, sondagens geotécnicas, análises físico-químicas e bacteriológicas, 

estudos hidrogeológicos, entre outros; 

 a confecção de projetos específicos cujo escopo é a adequação dos padrões à 

realidade do local onde serão implementados. Esses projetos são chamados neste trabalho de 

Projetos de Aplicação. 

A proposta é que o projeto final elaborado seja específico, tal como a realidade em 

que ele é aplicado, aproveitando estruturas pré-concebidas, padronizadas e disponibilizadas 

através de uma ação de cooperação técnica. 

Mesmo nestas condições há uma limitação clara para utilização de estruturas 

padronizadas. Elas são projetadas para uma faixa de aplicação, geralmente determinada pelo 

seu porte.  
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Por exemplo, podemos ter um projeto padronizado de uma estação de tratamento 

de água – ETA com capacidade de tratar 1,5 L/s e outra com capacidade de 3 L/s. A escolha 

desta faixa é realizada pela economicidade, considerando que entre 1,5 L/s e 3 L/s qualquer 

ETA específica, como uma de 1,75 L/s, teria o custo de construção, manutenção e operação 

muito próxima da de 3 L/s.  

Isto é verdadeiro para sistemas onde a demanda é pequena, como nos exemplos 

acima, em sistemas com porte e complexidade elevados são necessárias concepções 

específicas para que se alcance a eficiência e sustentabilidade esperadas. Neste ambiente mais 

complexo a especificidade fornece qualidade e economia, principalmente nas etapas de 

manutenção e operação.  

Esta proposta reconhece esta limitação, por isso possui foco no atendimento de 

pequenas localidades dentro do saneamento rural. Qualquer ampliação desta ação de 

cooperação técnica deve ser realizada de forma qualificada e baseada em experiências 

concretas e após extensivos estudos técnicos, econômicos e ambientais. 

As etapas e fases necessárias a consecução dos objetivos específicos, bem como os 

atores envolvidos, estão descritas a seguir: 

1. Elaborar um Caderno de Projetos Padronizados com foco em estruturas 

simplificadas para compor sistemas de abastecimento de água em 

comunidades rurais e especiais com até 600 habitantes e volume demandado 

de até 1,5 l/s ou 86.400 l/dia; 

Atores envolvidos: 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP. 

Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT; 

Fases/Atividades 

a. Instituir equipe responsável pela elaboração do caderno de projetos 

padronizados; 

b. Elaborar um plano de trabalho (delimitação de escopo, recursos humanos e 

físicos, cronograma específico); 

c. Compilar projetos simplificados já aplicados em Minas Gerais pela Funasa e 

por outros órgãos federais e estaduais; 

d. Realizar visitas técnicas a sistemas simplificados de abastecimento existentes 

para investigar as características que imprimem qualidade e sustentabilidade 

aos sistemas; 

e. Elaborar minuta do caderno de projetos padronizados;  
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f. Submeter o caderno de projetos padronizados a avaliação do corpo técnico da 

DIESP e NICT; 

g. Discutir e pactuar as correções e sugestões; 

h. Elaborar a versão final do caderno de projetos padronizados. 

2. Elaborar o Caderno de Projetos Executivos por meio de consultoria 

especializada; 

Obs: O Caderno de Projetos Executivos incluirá aqueles que a concepção permite 

tais como projetos de vigas e pilares de estruturas padronizadas, blocos de ancoragem, etc. 

Neste caderno constará também as normas e especificações técnicas necessárias para a 

contratação dos projetos executivos que necessitam do resultado dos serviços de campo para 

serem elaborados como os de fundação. Dessa forma é possível garantir que os projetos finais 

possuam a qualidade e os escopos pretendidos.  

Atores envolvidos:  

Gabinete da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais – 

SUEST/GAB; 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP; 

Divisão de Administração – DIADM; 

Consultores eventuais contratados. 

Fases/Atividades 

a. Elaborar minuta de Termo de Referência para a contratação de serviços 

especializados de consultoria eventual para elaboração do Caderno de Projetos 

Executivos;  

b. Buscar junto à FUNASA/PRESIDÊNCIA os recursos de custeio para permitir 

a FUNASA/SUEST-MG realizar a contratação proposta; 

c. Elaborar e publicar edital de licitação (modalidade convite); 

d. Conduzir certame licitatório;  

e. Realizar a gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato; 

f. Concluir o contrato finalizando o Caderno de Projeto Executivos. 

3. Elaborar o Caderno de Operação e Manutenção e o Caderno de Gestão 

Comunitária dos sistemas simplificados de abastecimento de água na zona 

rural por meio de consultoria especializada; 

Atores envolvidos:  

Gabinete da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais – 

SUEST/GAB; 
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Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP; 

Serviço de Saúde Ambiental – SESAM; 

Divisão de Administração – DIADM; 

Consultores eventuais contratados. 

Fases/Atividades 

a. Elaborar minuta de Termo de Referência para a contratação de serviços 

especializados de consultoria eventual para elaboração do Caderno de 

Operação e Manutenção e do Caderno de Gestão Comunitária;  

b. Buscar junto à FUNASA/PRESIDÊNCIA os recursos de custeio para permitir 

a FUNASA/SUEST-MG realizar a contratação proposta; 

c. Elaborar e publicar edital de licitação (modalidade convite); 

d. Conduzir certame licitatório;  

e. Realizar a gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato; 

f. Concluir o contrato finalizando o Caderno de Operação e Manutenção e o 

Caderno de Gestão Comunitária. 

4. Disponibilizar o Caderno de Projetos Padronizados às prefeituras que 

possuem convênios firmados com a FUNASA/SUEST-MG para implantação 

e/ou melhorias de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais 

e especiais; 

Atores envolvidos:  

Gabinete da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais – 

SUEST/GAB; 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP; 

Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT; 

Serviço de Convênios – SECOV; 

Procuradoria Geral Federal – PGF; 

Prefeituras Municipais. 

Fases/Atividades 

a. Confeccionar minuta de Termo de Cooperação para apoio às prefeituras na 

elaboração de projetos básicos de sistema de abastecimento de água utilizando 

os padrões disponibilizados pela FUNASA/SUEST-MG; 

b. Selecionar, entre os convênios de emendas parlamentares vigentes na 

FUNASA/SUEST-MG, aqueles que em seu escopo possuam comunidades que 

se encaixem ao recorte do caderno de projetos padronizados; 
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c. Convocar os representantes dos municípios selecionados para apresentação do 

caderno de projetos padronizados e disponibilizá-lo para utilização pelos 

municípios; 

d. Firmar Termos de Cooperação com os municípios interessados; 

e. Apoiar tecnicamente os municípios na pré-concepção dos sistemas utilizando 

os padrões e orientar sobre a contratação dos serviços de campo e Projetos de 

Aplicação; 

f. Acompanhar a resposta da avaliação técnica da FUNASA/SUEST/DIESP-MG 

do projeto elaborado a partir do Caderno de Projetos Padronizados; 

g. Realizar a avaliação detalhada da aplicação do caderno de projetos modulares 

em relação: à aceitação dos municípios da ideia e interesse em utilizar o 

caderno de projetos padronizados, sucesso na confecção dos Projetos de 

Aplicação, sucesso na aprovação junto a FUNASA/SUEST/DIESP-MG dos 

projetos elaborados, e sucesso na condução do certame licitatório para 

contratação das respectivas obras; 

h. Elaborar relatório de avaliação do Caderno de Projetos Padronizados; 

5. Disponibilizar aos municípios mineiros os Cadernos de Projetos 

Padronizados da FUNASA/SUEST-MG e implementar rotina de cooperação 

técnica para apoio na aplicação destes projetos;  

Atores envolvidos:  

Gabinete da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais – 

SUEST/GAB; 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP; 

Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT; 

Serviço de Convênios – SECOV; 

Serviço de Saúde Ambiental – SESAM; 

Procuradoria Geral Federal – PGF; 

Prefeituras Municipais. 

Fases/Atividades 

a. Adequar modelo de Termo de Cooperação aos resultados da avaliação do 

Caderno de Projetos Padronizados realizada na etapa anterior; 

b. Elaborar modelos de relatórios a serem encaminhados pelas prefeituras que se 

beneficiarem com a ação de Cooperação Técnica abrangendo informações 

sobre: processo de confecção dos projetos de aplicação dos padrões, resultado 
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em seleções de acesso a recursos estaduais e/ou federais, resultado de certames 

licitatórios para contratação das respectivas obras, processo de fiscalização das 

obras e resultados na rotina de operação e manutenção dos sistemas; 

c. Elaborar metodologia de avaliação ação de Cooperação Técnica aos 

municípios mineiros através da disponibilização do Caderno de Projetos 

Padronizados da FUNASA/SUEST-MG; 

5. PUBLICO ALVO 

No primeiro momento os projetos padronizados, dentro de um contexto de 

capacitação da SUEST-MG para a elaboração e aplicação desta ação, serão disponibilizados a 

um público alvo limitado composto poro três prefeituras municipais que possuem convênios 

vigentes firmados com a Funasa para implementação de sistemas de abastecimento de água 

em comunidades rurais e especiais. 

Ao final do projeto pretende-se alcançar seuobjetivo principal que é possuir uma 

ação de Cooperação Técnica estruturada que permita à FUNASA/SUEST-MG disponibilizar 

os Cadernos de Projetos Padronizados a um público alvo amplo representado por todos os 

municípios mineiros que tiverem interesse.  

6. ORÇAMENTO 

Os recursos necessários para atingir o objetivo geral deste projeto são aqueles 

referentes às contratações de consultorias especializadas para elaboração do Caderno de 

Projetos Executivos, Caderno de Operação e Manutenção e Caderno de Gestão Comunitária 

alémdaqueles referentes aos deslocamentos dos técnicos da DIESP responsáveis pela 

elaboração dos projetos padronizados. 

Estes custos podem ser realizados dentro de elementos de despesas de custeio, 

conforme consta abaixo: 

1. Consultoria eventual especializada para elaboração do Caderno de 

Projetos Executivos de estruturas padronizadas de sistema de abastecimento de água; 

 33390.36.11 PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS; ou 

33390.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS;          

2. Consultoria eventual especializada para elaboração do Caderno de 

Operação e Manutenção e Caderno deGestãoComunitária dos sistemas simplificados de 

abastecimento de água na zona rural; 

 33390.36.11 PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS; ou 

33390.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS;  

 33390.36.02 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS; 
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3. Realizar visitas técnicas a sistemas simplificados de abastecimento 

existentes para investigar as características que imprimem qualidade e sustentabilidade 

aos sistemas; 

 33390.14.14 DIARIAS NO PAIS;  

 33390.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.         

No total serão necessários recursos da ordem de R$ 96.279,86: sendo R$ 

37.290,08 para a elaboração do Caderno de Projetos Executivos, R$ 16.790,40 para a 

elaboração do Caderno de Manutenção e Operação, R$ 29.998,78 para elaboração do Caderno 

de Gestão Comunitária e R$ 12.200,60 de custos com deslocamento da equipe de elaboração 

do Caderno de Projetos Padronizados. 

As tabelas 2, 3 e 4 demonstram as composições dos custos necessários para 

viabilização do projeto de intervenção. 

Tabela 2: Planilha demonstrando o custo estimado para a contratação de consultoria para elaboração do Caderno 

de Projetos Executivos. 

Orçamento de referência 

SINAPI – 
MG 

Dez/15 Consultoria especializada para elaboração do Caderno de Projetos Executivos de estruturas 
padronizadas de sistema de abastecimento de água 

COPASA Jan/16 

Fonte Código Descrição Quant. 

(hora) 

Preço Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

Plano de Trabalho e Metodologia 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Calculista 8 193,04 1.544,32 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Eletricista 8 193,04 1.544,32 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Eletricista/Controle 

Automação 

8 193,04 1.544,32 

Projetos Estruturais 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Calculista 8 193,04 1.544,32 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Calculista 20 113,36 2.267,20 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Orçamentista 20 113,36 2.267,20 

SINAPI 2358 Desenhista Projetista 48 31,29 1.501,92 

Projetos Elétricos 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Eletricista 16 193,04 3.088,64 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Eletricista 32 113,36 3.627,52 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Orçamentista 32 113,36 3.627,52 

SINAPI 2358 Desenhista Projetista 80 31,29 2.503,20 
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Projetos Automação 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Eletricista/Controle 
automação 

8 193,04 1.544,32 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Eletricista/Controle 

automação 

20 113,36 2.267,20 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Orçamentista 20 113,36 2.267,20 

SINAPI 2358 Desenhista Projetista 48 31,29 1.501,92 

Manual de Aplicação dos Projetos Executivos 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Calculista 8 193,04 1.544,32 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Eletricista 8 193,04 1.544,32 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Eletricista/Controle 

Automação 

8 193,04 1.544,32 

Total Geral 37.290,08 

 

Tabela 3: Planilha demonstrando o custo estimado para a contratação de consultoria para elaboração dos 

Cadernos de Operação e Manutenção e de Gestão Comunitária. 

Orçamento de referência 

SINAPI – 
MG 

Dez/15 Consultoria especializada para elaboração do Caderno de operação e manutenção e gestão comunitária 
de sistemas simplificados abastecimento de água 

COPASA Jan/16 

Fonte Código Descrição Quant. 

(hora) 

Preço Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

Caderno de Operação e Manutenção 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Sanitarista 40 193,04 7.721,60 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Sanitarista 40 113,36 4.534,40 

SINAPI 2707 Engenheiro Civil Plêno – Geólogo/Engenheiro de 

Minas 

40 113,36 4.534,40 

Caderno de Gestão Comunitária 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Sanitarista 24 193,04 1.544,32 

SINAPI 2708 Engenheiro Civil Sênior – Custo 32 113,36 2.267,20 

Cotação Cotação Assistente Social – Mensalista (unidade mês) 2 2.437,16 4.874,32 

Cotação Cotação Educador Ambiental – Mensalista (unidade mês) 2 1.879,03 3.758,06 

Cotação Cotação Pedagoga (Social)- Mensalista (unidade mês) 2 1.633,08 3.266,16 

Cotação Cotação Diária de campo incluindo aluguel de veículo de 

categoria econômica 

48 31,29 7.290,00 

Total Geral 46.789,18 
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Tabela 4: Planilha demonstrando a estimativa de custo dos deslocamentos da equipe de elaboração do Caderno 

de Projetos Padronizados. 

Orçamento de referência 

Custo de deslocamento da equipe técnica de engenharia da DIESP/SUEST-MG 

Fonte Código Descrição Quant. 

(Unid.) 

Preço Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

Elaboração do Caderno de Projetos Padronizados – Etapa de Campo 

FUNASA FUNASA Diárias de campo - Técnico 45 177,00 7.965,00 

FUNASA FUNASA Diárias de campo - Técnico 18 177,00 3.186,00 

ANP ANP Diesel S10 – em litros 320 3,28 1.049,60 

Total Geral 12.200,00 

Obs 1: O cálculo das diárias considerou dois deslocamentos de uma semana de duração da Equipe de Elaboração dos Projetos (5 

engenheiros), em dois veículos.  

Obs 2: O quantitativo de combustível considerou quatro deslocamentos de 1.200 km (ida e volta), e um consumo médio de 15 km/l de 

Diesel S10. 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Espera-se a conclusão deste projeto em dezoito meses, conforme cronograma de 

atividades abaixo (Tabela 5), com início previsto para julho de 2016. O cronograma foi 

dividido conforme os cinco objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Previu-se 6 meses para a elaboração do Caderno de 

Projetos Padronizados. Esta tarefa será realizada pela equipe de fiscais de contratos de 

elaboração de projetos da DIESP/SUEST-MG. O período previsto é razoável visto que já 

existem projetos modulares confeccionados pela Funasa e aplicados no contexto do Programa 

Água para Todos. Estes projetos seriam então adequados a uma nova realidade que 

considerando a experiência adquirida pela equipe durante a fiscalização de mais de 140 

projetos (até o momento), acrescida das boas ideias captadas durante a fase de visitas 

técnicasa sistemas simplificados implementados. Os pontos positivos desses projetos seriam 

migrados para aqueles existentes (projetos do BSM). Corresponde então, a uma revisão, 

melhoria e ampliação dos projetos existentes. 

Objetivo específico 2: A contratação do Caderno de Projetos Executivos somente 

pode ser realizada após a conclusão dos projetos básicos (Caderno de Projetos Padronizados). 

Por isso ele inicia durante o quinto mês. A sobreposição se refere ao tempo necessário para 

elaboração do edital, certame licitatório e início do contrato.  



23 
 

Objetivo específico3: O mesmo ocorre em relação ao Caderno de Operação 

Manutenção e Gestão Comunitária. Ele necessita de ter estabelecidos todas as estruturas e 

equipamentos a serem operados e mantidos. Assim, deve iniciar após a conclusão do Caderno 

de Projetos Executivos. O Tempo maior deste contrato em relação ao anterior ocorre porque a 

equipe que será responsável para elaborar o material didático para implementação da gestão 

comunitária do sistema necessitará de visitar e avaliar sistemas existentes e ideias de sucesso 

para a consecução de seu objetivo. 

Objetivo específico 4: Nesta fase será necessário o apoio jurídico da Procuradoria 

Geral Federal – PGF e da parceria de prefeituras municipais que possuam convênios firmados 

com a FUNASA com recursos para a construção de sistemas de abastecimento de água na 

zona rural. A partir deste momento a manutenção do cronograma não depende somente da 

Funasa e o acompanhamento das atividades deverá ser muito criteriosa. Reservou-se dez 

meses para esta etapa onde se tentará que a prefeitura elabore os projetos, aprove esses na 

Funasa e realize a contratação da obra. Assim, até o fim de 2017, pode-se avaliar a efetividade 

da ação até a fase de contratação (término do certame licitatório). Este acompanhamento e 

avaliação deverá ser continuado ao longo de 2018, ou seja, até o fim de todos os quatro 

convênios (Prestação de contas final) para continuar a avaliação da aplicação dos Cadernos de 

Projetos Padronizados. 

Objetivo específico 5: Ao final do objetivo específico 4, pretende-se ter avaliado a 

efetividade da ação de cooperação técnica até, pelo menos, a contratação da obra por parte da 

prefeitura. A partir do décimo sexto mês será possível iniciar a construção dos instrumentos 

que permitirão implementar a ação de cooperação técnica de forma mais ampla, são: o modelo 

de Acordo de Cooperação Técnica e a metodologia e produtos da avaliação continuada da 

ação. Esta metodologia, obviamente, irá prever a continuidade e revisão do processo, que 

deverá ocorrer continuamente. Com estes instrumentos prontos os Cadernos de Projetos 

Padronizados poderão ser disponibilizados a todos os municípios mineiros que tiverem 

interesse. 
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Tabela 5: Cronograma de atividades. 

Cronograma de atividades 

Atividades 

Ano 2016 2017 

Mês 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 - Elaborar um Caderno de Projetos Padronizados da FUNASA/SUEST-MG 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

    

2 - Elaborar o Caderno de Projetos Executivos por meio de consultoria especializada; 

  

 

 

  

 

   

 

 

   

    

3 - Elaborar o Caderno de Operação e Manutenção e o Caderno de Gestão Comunitária dos 

sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural por meio de consultoria 

especializada; 
 

 

 

  

 

   

 

 

   

    

4 - Disponibilizar o caderno de projetos padronizados às prefeituras que possuem convênios 

firmados com a Funasa, no âmbito de Minas Gerais 
 

 

 

  

 

   

 

 

   

    

5 –Disponibilizar aos municípios mineiros através da disponibilização dos Projetos 

Padronizados da FUNASA/SUEST-MG para sistemas de abastecimento de água 
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8. GERENCIAMENTO DO PROJETO 

Para o gerenciamento e execução deste Projeto de Intervenção buscou-se 

identificar as áreas de interesse necessárias ao gerenciamento do projeto e a estrutura 

funcional existente na SUEST-MG de forma a escolher os membros que comporão as 

equipes de execução e de gerenciamento do projeto, trabalhando de forma matricial. 

Dessa forma os membros das equipes trabalharão conjuntamente em suas funções 

cotidianas e acrescentarão aquelas referentes ao desenvolvimento do projeto. Esta 

estrutura matricial contará com, pelo menos, dois servidores que trabalharão 

exclusivamente no projeto, um mais focado nas ações de gerenciamento e outro 

trabalhando mais ativamente nas ações de execução.    

Como pode ser previsível, considerando o contingente escasso de 

profissionais na estrutura funcional da SUEST-MG frente ao seu escopo, as equipes de 

gerenciamento e execução terão importante interseção. Dessa forma, parte da equipe de 

execução deverá compor a equipe de gerenciamento se responsabilizando igualmente 

pela execução de algumas das etapas e pelo controle de áreas de interesse importantes 

ao gerenciamento tais como o Tempo, Custo, Comunicação, Escopo e Qualidade. 

A seguir estão especificadas as áreas de interesse identificadas para o 

gerenciamento deste projeto acompanhado da descrição das principais atividades 

relacionadas e suas relações tendo como base cada etapa do projeto (Figura1). Esse 

conhecimento será importante para a posterior escolha das equipes de gerenciamento e 

de execução e respectivos responsáveis. 

8.1 Gerenciamento de Integração 

A equipe de integração é aquela responsável por criar as condições 

necessárias à execução do projeto tendo relação com todas as demais equipes de 

gerenciamento e execução. Possui papel central no gerenciamento devendo ser 

coordenada pelo Gerente do projeto. É a área responsável por lançar o projeto e pelo 

início e finalização de cada etapa. De importância fundamental, coordena ambas as 

equipes sinalizando possíveis alterações decorrentes de atrasos ou restrições 

orçamentárias, ou correções de rumo propostas pela equipe de Gerenciamento do 

Escopo.  

Principais Atividades:  

 Iniciar o projeto; 

 Coordenar e orientar a execução do projeto; 

 Monitorar a execução do projeto; 
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 Propor alteração das equipes de gerenciamento e execução; 

 Coordenar as reuniões de inicialização e finalização de cada etapa; 

 Coordenar a elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

 Realizar o controle integrado de alterações; 

 Encerrar o projeto. 

Na estrutura da SUEST-MG o melhor técnico para exercer a função de 

Gerente do Projeto e, consequentemente, coordenador da equipe de integridade é o 

Chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP. O mesmo possui forte 

relação com o Gabinete da Superintendência e com as demais estruturas da SUEST-MG 

e, claro, com o corpo técnico que será responsável pela elaboração dos projetos 

padronizados.    

8.2 Gerenciamento do Escopo 

A equipe de escopo acompanha todo o trabalho de execução do projeto 

atentando para que sejam realizadas todas as atividades propostas inicialmente e apenas 

estas. Deve ter clara a ideia central do projeto e se acercar para que os rumos seguidos 

estejam dentro do âmbito inicial do projeto assim, é muito importante sua participação, 

junto com a equipe de integração  

Principais Atividades:  

 Planejar o gerenciamento do escopo do projeto; 

 Gerenciar o escopo do projeto; 

 Orientar sobre o escopo do projeto; 

 Participar da elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

 Controlar o escopo na inicialização e finalização de cada etapa 

 Validar o escopo de cada etapa. 

8.3. Gerenciamento do Tempo 

A equipe de tempo acompanha a execução do projeto com foco no prazo 

inicialmente estipulado. Deve ter pleno controle do cronograma de atividades e alertar 

sempre que houver atrasos que possam prejudicar a execução do projeto no tempo 

estabelecido.  

Principais Atividades:  

 Planejar o gerenciamento do cronograma de atividades; 

 Gerenciar o cronograma de atividades; 

 Definir, estimar e sequenciar as atividades de cada etapa; 
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 Participar da elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

 Controlar os cronogramas de cada etapa. 

8.4. Gerenciamento de Custo 

O processo de gerenciamento de custos visa garantir que o projeto será 

concluído dentro das estimativas de gastos calculadas inicialmente.  Nesse contexto a 

equipe responsável por este gerenciamento deve estar atenta às três primeiras etapas do 

projeto, principalmente aquelas em que há contratação de consultorias eventuais.        

Principais Atividades:  

 Planejar o gerenciamento de custos do projeto; 

 Estimar os custos de cada etapa; 

 Adequar os orçamentos de cada etapa; 

 Controlar os custos de cada etapa. 

8.5. Gerenciamento de Recursos Humanos 

O gerenciamento de recursos humanos deverá garantir a integridade das 

equipes de execução de gerenciamento e auxiliar na interlocução com as demais partes 

interessadas sempre que for necessária a atuação de agentes externos às equipes para a 

conclusão do projeto. 

Principais Atividades:  

 Planejar o gerenciamento de recursos humanos do projeto; 

 Mobilizar as equipes do projeto; 

 Gerenciar as equipes do projeto. 

Esta área do gerenciamento do projeto e também aquela que versa sobre as 

partes interessadas (descrita a seguir) precisam ser coordenadas por uma estrutura que 

tenha acesso aos agentes externos como as prefeituras municipais e Procuradoria Geral 

Federal – PGF. Neste contexto o Gabinete da Superintendência, por meio de sua 

assessoria técnica, faria papel ideal.  

8.6. Gerenciamento das Partes Interessadas 

Neste projeto os principais interessados são as prefeituras municipais 

interessadas no apoio da Funasa para elaboração de projetos para o saneamento rural. 

Colher o feedback desses interessados é importante para planejar possíveis correções de 

rumo. Igualmente importante é gerenciar o conflito entre os diversos interessados para 

obter uma informação que possa interessar a qualidade do projeto.         

Principais Atividades:  
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 Planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

 Identificar as partes interessadas em cada etapa; 

 Colher e qualificar o feedback das partes interessadas; 

 Controlar as respostas as demandas das partes interessadas. 

8.7. Gerenciamento da Comunicação 

O sucesso de qualquer projeto passa por uma comunicação constante e 

eficaz. A execução deste projeto envolve diversos atores, incluindo órgãos e entes 

federados externos. Mesmo internamente será necessária a mobilização de uma equipe 

multidisciplinar que perpassará diversos setores da SUEST-MG. O Gerenciamento da 

comunicação, através da criação de processos que permitam o monitoramento, controle, 

armazenamento, divulgação e recuperação de informações, é imprescindível para a 

conclusão do projeto de forma eficiente. 

Principais Atividades:  

 Planejar o fluxo de comunicação; 

 Promover a aproximação das equipes de execução, gerenciamento e 

externas; 

 Gerenciar as comunicações internas durante o projeto; 

 Gerenciar as comunicações externas durante o projeto. 

8.8. Gerenciamento de Risco 

A equipe de gerenciamento de risco deve trabalhar próxima àquela de 

integridade observando, principalmente, as condições externas que possam impactar a 

integridade, escopo, custos, cronograma e qualidade do projeto. 

Principais Atividades:  

 Planejar o gerenciamento de risco do projeto; 

 Identificar os riscos; 

 Gerenciar os riscos; 

 Auxiliar no planejamento das respostas aos riscos; 

 Controlar os riscos. 

Da mesma forma abordada anteriormente o risco deve ser gerenciado por 

uma equipe que conte com componente da equipe de execução. 

8.9. Gerenciamento da Qualidade 

O gerenciamento da qualidade envolve conceitos diversos dentro da 

multidisciplinaridade do projeto. O papel desta equipe é auxiliar no controle que cada 



29 
 

parte realizará da qualidade de seu processo com foco na manutenção do escopo inicial 

e considerando as limitações de recursos e tempo.  

Principais Atividades:  

 Planejar o gerenciamento da qualidade; 

 Gerenciar a garantia da qualidade em cada área de desenvolvimento do 

projeto; 

 Controlar os processos de garantia da qualidade. 

O conceito de qualidade aqui abordado se aproxima muito daquele abordado 

pelo controle do escopo, observando ainda o cronograma e os custos de execução do 

projeto. Dessa forma o controle da qualidade deve ser exercido por alguém da equipe de 

execução.  

8.10 Considerações gerais sobre o gerenciamento do projeto 

Como já mencionado, esperamos ter dois servidores dedicados em tempo 

integral ao projeto. Eles serão peças importantes na condução até o objetivo final e 

deverão coordenar ou participar de quatro áreas importantes: Integração, Tempo, Custo 

e Comunicação.  

A equipe de Integração coordenada pelo Chefe da DIESP deverá receber o 

apoio de um dos servidores dedicados em tempo integral ao projeto, aquele voltado às 

atividades de gerenciamento. Este servidor também será responsável pela Comunicação 

entre o gerenciamento e execução e entre as equipes de gerenciamento. Auxiliará ainda 

a equipe que cuidará dasPartesInteressadas (Prefeituras, PGF, etc.) na divulgação do 

projeto. 

O outro servidor, dedicado exclusivamente ao projeto, trabalhará mais 

intensamente nas atividades de execução do projeto. Seu contato próximo com as 

atividades de execução permitirá a ele um controle dos Custos, Tempo e Qualidade. 

Dessa forma, espera-se que o fluxo de informações flua bem entre a equipe 

de gerenciamento e execução,condição necessária para eficácia do projeto. 

As linhas pretas do organograma abaixo (Figura 1) demonstram as relações 

entre as equipes de gerenciamento. Neste contexto os responsáveis pela Integração e 

Comunicação são pontos essenciais. Veja que as relações sempre passam por ambos.  

O outro ponto focal será o servidor que ficará exclusivamente dedicado a 

execução do projeto. Este servidor terá papel importante no controle dos Custos, 

naquelas primeiras etapas onde há contratação de consultoria especializada, e do Tempo 

em todo o projeto. A Qualidade dos produtos deverá ser avaliada por uma equipe 
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multidisciplinar coordenada por este servidor, que poderá atuar decisivamente quando 

necessárias às correções e revisões. Os responsáveis pelo acompanhamento do Escopo e 

Risco farão parte da equipe de Integração. Serão servidores que não farão parte da 

execução para ter maior imparcialidade nesta avaliação. O gerenciamento do pessoal 

(RH) será feito pela área responsável da SUEST.  

O Gabinete da Superintendência ficará responsável por intermediar as Partes 

Interessadas, principalmente a relação entre a equipe interna e as prefeituras municipais 

e PGF. Esse papel de relação com as prefeituras já é executado pela equipe do Gabinete 

da SUEST. 



31 
 

Figura 1. Figura demonstrando as principais relações entre as equipes de gerenciamento do projeto e entre estas e a execução do mesmo. 
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Figura 2. Legenda Explicativa da Figura 1. 
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9. EQUIPE DE EXECUÇÃO 

Para execução das três primeiras etapas deste projeto propõe-se a seguinte 

equipe: 

Coordenação 

Eng. Marcelo Libânio Coutinho 

Equipe técnica DIESP 

Geol. Eduardo Albuquerque Pinto 

Eng. Francisco Eduardo Porto 

Eng. Giuseppe Vicentini 

Eng. Isabella de Castro Carvalho 

Eng. Lauro Magalhães Fraguas 

Equipe técnica SESAM 

Aux. Enf. Ana de Oliveira Guedes 

Equipe de Apoio 

Arthur Santana Cordeiro 

Estagiário 

Scarlat Thaís de Almeida Silva 

A equipe de execução das etapas 4 e 5 e a equipe de gerenciamento do 

projeto deverão serem definidas posteriormente.  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que este documento, mesmo sintético, tenha demonstrado a 

importância da ação proposta e o planejamento que se espera cumprir para o sucesso de 

sua execução. 

No momento que determinada a equipe de gerenciamento, deverá ser 

realizada uma reunião contando com a presença de todos os integrantes de ambas as 

equipes para apresentação do projeto, discussão do escopo, cronograma e custos, e 

deliberação quanto a periodicidade de reuniões e relatórios.  

Frisamos, novamente, que o objetivo buscado com este Projeto de 

Intervenção é a implementação de uma ação coordenada de Cooperação Técnica aos 

municípios mineirose não a disponibilização sem apoio e sem critérios de projetos 

padrões. 
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11. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Conforme estabelecido no cronograma de atividades o projeto foi 

apresentado ao Chefe da DIESP e ao Gabinete da Superintendência FUNASA/SUEST-

MG em julho e aceito. Entretanto, solicitaram que a equipe de projetos elaborasse uma 

minuta do produto denominado Caderno de Projetos Padronizados para apreciação da 

equipe da FUNASA/PRESIDENCIA. A equipe de execução trabalhou na elaboração do 

“Caderno de Projetos Padronizados: Captação subterrânea e estruturas auxiliares” 

(Anexo A). Este caderno contém projetos padronizados de instalação de poços tubulares 

e de uma série de estruturas úteis à capitação subterrânea tais como: macromedição, 

cloradores, caixa de descarga da adutora, abrigos para QCM, etc.  

A intenção era poder apresentar algo concreto à FUNASA/PRESIDÊNCIA 

no momento de solicitar os recursos necessários à contratação das consultorias 

especializadas.  

Em agosto os Cadernos de Projetos Padronizados foi apresentado para o 

Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública – 

DENSP/FUNASA/PRESIDÊNCIA que acolheu a ideia de pronto. Porém, como 

DESNP já havia trabalhado com projetos modulares nas ações do BSM e tinha o 

interesse de elaborar um caderno de projetos padronizados para disponibilização em 

nível nacional, ele retomou essa iniciativa. O planejamento é de um caderno mais 

robusto, que tenha aplicação nacional, um número maior de estruturas.  

O próximo passo é, após aprovação deste TCC, apresentá-lo em Brasília 

para demonstrar a ideia mais ampla de implantação do Acordo de Cooperação Técnica 

para disponibilização dos Cadernos de Projetos Padronizados.  

A SUEST/MG pretende dar continuidade no planejamento inicial e 

disponibilizar o caderno de captação subterrânea e estruturas auxiliares, em fase final de 

elaboração, a quatro municípios que possuem convênios firmados com a FUNASA para 

abastecimento de água em comunidades rurais.  

Dessa forma este projeto está se desenvolvendo em duas frentes: uma, em 

âmbito nacional, avança na FUNASA/PRESIDÊNCIA. A outra se desenvolverá no 

âmbito da FUNASA/SUEST/MG trabalhando o caderno já elaborado ampliando mais 

algumas estruturas e seguindo o planejamento proposto neste projeto. 

O “Caderno de Projetos Padronizados: Captação subterrânea e estruturas 

auxiliares” está em fase final de revisão e ampliação com a inclusão de estruturas de 

reservação.
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APRESENTAÇÃO  

O CADERNO DE PROJETOS PADRONIZADOS é uma biblioteca técnica de projetos 

modulares disponibilizada aos municípios mineiros dentro de uma ação ampla de 

Cooperação Técnica. Esta ação visa qualificar a atuação da Funasa/SUEST-MG e dos 

municípios no fomento ao saneamento rural, trazendo mais eficiência aos processos de 

descentralização de recursos e mais sustentabilidade aos sistemas de abastecimento 

implantados.  

Compreende um conjunto de informações reunidas para orientar e auxiliar as prefeituras 

municipais no momento da elaboração de projetos de engenharia, propostas de convênio, 

Planos de Trabalho, orçamentos de obra, editais de licitação, contratos de execução e 

durante o acompanhamento e supervisão dos respectivos contratos. 

O presente caderno se restringe àquelas estruturas de captação subterrânea por poços 

tubulares integrantes de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água a serem 

implantados nas comunidades rurais e especiais do Estado de Minas Gerais, cuja população 

não ultrapasse 600 habitantes e o volume captado seja igual ou inferior a 1,5 l/s ou 86.400 

l/dia. 

Importante esclarecer que o CADERNO DE PROJETOS PADRONIZADOS é parte 

integrante de uma ação de Cooperação Técnica e somente pode ser utilizado nestas 

condições. Assim depende de solicitação formal à FUNASA e regularização de um 

Termo de Cooperação Técnica.  

Os projetos padronizados integrantes deste caderno possuem uma limitação quanto a 

sua aplicabilidade e não podem ser considerados sem o conhecimento destas 

limitações e sem as devidas adaptações aqui chamadas de Projetos de Aplicação. 

O capítulo inicial discorrerá sobre a confecção dos Projetos de Aplicação. Serão descritos 

quais produtos deverão ser elaborados e os respectivos serviços de campo. 

Os projetos padronizados serão apresentados no segundo capítulo, em seções específicas, 

cada qual com os seguintes subitens: 

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

b. DESENHOS TÉCNICOS 



 

 
 

c. ORÇAMENTO 

As Especificações Técnicas serão apresentadas em capítulo único abordando todos os 

serviços e insumos utilizados nos projetos padronizados. 

 





 

 
 

 

1. PROJETOS DE APLICAÇÃO  

1.1. DIRETRIZES BÁSICAS DO PROJETO DE APLICAÇÃO 

O CADERNO DE PROJETOS PADRONIZADOS é composto por padrões pré-

concebidos para aplicação em diversos ambientes. Assim, para cumprir com os 

objetivos propostos é necessária a adequação destes projetos padronizados à 

realidade do local a ser aplicado considerando a especificidade de cada ambiente. 

Para tanto são imprescindíveis:  

a. Levantamento de dados e visita à localidade; 

b. Confecção de Relatório de Concepção; 

c. Realização de serviços de campo; 

d. Confecção dos projetos de Aplicação. 

a. LEVANTAMENTO DE DADOS E VISITA À LOCALIDADE 

A fim de subsidiar o Relatório de Concepção, deverão ser levantados e 

apresentados os seguintes dados gerais: 

Localização e vias de acesso – localização da localidade dentro do município, 

distâncias em relação à sede, identificação de vias de acesso a partir dos 

possíveis centros fornecedores de materiais e equipamentos necessários à 

execução das obras, entre outros; 

Características da localidade – verificar as características e dispersão das 

residências, verificar as condições sanitárias, existência de estabelecimentos 

públicos ou comerciais, identificação de áreas para implantação das futuras 

estruturas do sistema e questões relacionadas à facilidade de aquisição de tais 

áreas; 

Topografia – verificar a existência de plantas topográficas confiáveis, suas 

respectivas escalas e possibilidade de aproveitamento para o relatório de 

concepção; 

Dados demográficos – compilação de dados censitários do IBGE para 

constituição de séria histórica, os quais deverão contemplar 100% da população 



 
 

residente, bem como as parcelas de população flutuantes e temporárias.  Quando 

inexistirem dados característicos suficientes poderá ser adotada tendência 

verificada em comunidades análogas ou se utilizar de dados da prefeitura local ou 

mesmo ser estimada a população de campo por meio da contagem de edificações. 

Sistema existente de abastecimento de água – verificação do sistema de 

abastecimento existente e cadastro das estruturas que poderão compor o sistema 

a ser concebido; 

Indicadores de gestão – informar se há gestão estruturada da prestação dos 

serviços de saneamento, por intermédio de autarquia pública (SAAE), consórcio 

público ou companhia estadual; 

Dados de poços tubulares existentes – caso sejam aproveitados poços 

tubulares existentes deverão ser levantados: dados construtivos, dados de teste 

de vazão e dados de qualidade físico-química da água captada. 

b. CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE CONCEPÇÃO 

O Relatório de Concepção deverá iniciar com a apresentação de todas as 

informações e dados coletados,conforme ordem apresentada, no item anterior “a. 

LEVANTAMENTO DE DADOS E VISITA À LOCALIDADE”. 

Posteriormente deverão ser descritos as estruturas existentes e aquelas a serem 

implantadas para compor o sistema de abastecimento de água. Nesta etapa 

deverá estar claro quais e como serão utilizados os projetos padronizados e sua 

viabilidade, com foco na operacionalidade e sustentabilidade do sistema.  

Por fim o Relatório de Concepção deverá apresentar o estudo de demanda 

realizado, explicitando os seguintes parâmetros e seus cálculos: 

 Índice de atendimento da localidade – preferencialmente deverá ser 

adotado o índice de 100%, demais casos deverão ser justificados; 

 Consumo per capita – deve ser realizada sua aferição conforme dados 

obtidos na localidade ou em localidades próximas, sempre apresentando 

metodologia adotada. Caso não haja parâmetros para estimativa, adotar 

preferencialmente 120 l/hab; 



 

 
 

 Projeção populacional – deverá ser realizada a projeção para 20 anos. 

Quando não houver dados, utilizar taxa de crescimento médio de 0,91% 

a.a.; 

 Tempo de operação da captação – o tempo de operação não deverá 

ultrapassar 12 horas diárias. Poderão ser utilizados regimes de operação 

diferenciados caso o Teste de Vazão do poço tubular demonstre 

viabilidade; 

Coeficiente do dia de maior consumo K1 – preferencialmente deverá ser 

adotado K1 = 1,2, demais casos deverão ser justificados; 

 Coeficiente da hora de maior consumo K2 – preferencialmente deverá 

ser adotado K2 = 1,5, demais casos deverão ser justificados; 

 Alcance do projeto – deverá ser adotado 20 anos, demais casos deverão 

ser justificados; 

c. SERVIÇOS DE CAMPO 

Para a correta elaboração dos Projetos de Aplicação são necessários a realização 

de serviços de campo, necessários a depender da quantidade e qualidade dos 

dados existentes da captação subterrânea e da localidade atendida.  

No caderno de especificações técnicas serão incluídas todas as especificações 

necessárias à contratação dos serviços de campo.  

Laudo Hidrogeológico – quando houver a previsão de construção de um poço 

tubular é necessário realização de um Laudo Hidrogeológico. Este laudo visa 

principalmente levantar informações necessárias para o julgamentodo potencial 

hidrogeológico da região com definição do ponto favorável à construção do poço 

tubular, do projeto básico, riscosconstrutivos, vazões médias, dados 

hidrogeológicos regionais entre outros.  

Além das informações imprescindíveis para a construção do poço tubular o Laudo 

Hidrogeológico deverá fornecer uma previsão de nível estático, nível dinâmico e 

diâmetro da câmara de bombeamento. Esses dados são necessários ao 

dimensionamento da motobomba submersa e da coluna edutora a serem 

projetadas.  



 
 

Teste de vazão/bombeamento – caso sejam aproveitados poços tubulares 

existentes deverão ser levantados: dados construtivos, dados de teste de vazão e 

dados de qualidade físico-química da água captada. Quando a prefeitura 

municipal não dispuser de tais documentos, os dados poderão ser adquiridos 

através da realização de um teste de vazão/bombeamento.   

Este serviço de campo fornecerá todos os dados hidráulicos do poço tubular que 

permitirão o correto dimensionamento da motobomba submersa e do sistema 

edutor.   

Análise físico-química – nas captações existentes deverão ser coletadas e 

analisadas amostras da água captada para verificação quanto ao atendimento ao 

padrão de potabilidade especificado pela Portaria n 2914/2011. Somente águas 

cujos parâmetros constem dentro dos valores permitidos do padrão de 

potabilidade podem ser distribuídas com tratamento simplificado por cloração.   

Levantamento de áreas especiais com área até 1.000m² – deverá ser realizado 

o levantamento topográfico das áreas onde serão implantadas as captações 

subterrâneas, com malha da coordenadas, descrições topográficas, para efeitos 

de desapropriação, implantação de marco plani-altimétrico, descrição de 

proprietários limítrofes, levantamento das benfeitorias, árvores frutíferas e de 

grande porte, estruturas de instalações elétricas e de telefonia (postes) e demais 

edificações inseridas naárea, objeto do levantamento.  

d. PROJETOS DE APLICAÇÃO 

O Projeto de Aplicação da captação subterrânea deverá se valer dos resultados 

do Relatório de Concepção (demanda requerida), dos projetos padronizados, 

resultados dos Testes de Vazão/Bombeamento, das análises físico-químicas, e 

topografia.  

Os projetos de aplicação deverão ser formatados com as seguintes 

documentações técnicas, nesta ordem: 

i. Relatório de Concepção; 

ii. Memorial de Cálculo; 

iii. Plantas dos projetos padrão; 



 

 
 

iv. Plantas do Projeto de Aplicação; 

a. Layout Geral; 

b. Planta de Situação, Implantação e Seções; 

v. Plantas Específicas; 

vi. Orçamento; 

vii. Memória de cálculo do orçamento e cotações; 

viii. Especificações técnicas; 

ix. Projeto Executivo. 

A seguir constam orientações sobre cada item dos Projetos de Aplicação. 

ii. Memorial de Cálculo; 

A memória de calculo é o volume do Projeto de Aplicação onde são 

dimensionados os materiais e equipamentos que serão utilizados na obra. No 

caso dos projetos padronizados de captação subterrânea deverão ser realizadas: 

a. Dimensionamento da bomba submersa 

O dimensionamento da bomba submersa é a escolha do equipamento 

necessário para recalcar um volume de água desejado do poço até o 

ponto de entrada do reservatório. Para escolha da bomba submersa é 

necessário saber o volume a ser recalcado e a altura manométrica de 

recalque.  

O volume a ser recalcado deverá ser fornecido pelo memorial de cálculo 

do sistema de abastecimento de água. Seu cálculo depende da 

população atendida, consumo de água per capita, coeficiente do dia de 

maior consumo aplicado e tempo de funcionamento da captação.  

Simplificadamente, a altura manométrica (Hman) é obitida a partir da soma 

da altura de recalque, representado pelo desnível geométrico acrescido 

do nível dinâmico e das perdas de cargas (hftotal) do sistema de edução e 

adução. A figura 1 demonstra os conceitos envolvidos no cálculo da 

altura manométrica (Hnam). 



 
 

 

Figura 3: Desenho esquemático demonstrando os conceitos de Nível dinâmico, Altura de recalque, 
Desnível geométrico e perda de cargas. 

 

A perda de carga total (hfTotal) ao longo do sistema edutor e adutor é a 

soma das perdas de cargas ao longo da tubulação de ambos os sistemas 

(perda de carga contínua) com as perdas de carga em peças e conexões 

existentes neste trecho (perda de carga localizadas ou pontuais) e as 

perdas de cargas dos equipamentos: 

 As perda de carga contínua (hfc) é aquela que ocorre durante a 

passagem da água pelos tubos do sistema edutor e adutor. Elas podem 

ser obtidas a partir da equação de Hazen-Willlams, abaixo demonstrada: 

𝒉𝒇𝒄 =
𝟏𝟎, 𝟔𝟒𝟑 ∗ 𝑸𝟏,𝟖𝟓 ∗ 𝑳

𝑪𝟏,𝟖𝟓 ∗ 𝑫𝟒,𝟖𝟕
 

      Ou, 

𝒉𝒇𝒄 = 𝟏𝟎, 𝟔𝟒𝟑 ∗ 𝑸𝟏,𝟖𝟓 ∗ 𝑪−𝟏,𝟖𝟓 ∗ 𝑫−𝟒,𝟖𝟕 ∗ 𝑳 

Onde: 

Hfc= perda de carga contínua; 

Q = vazão em m3/s; 



 

 
 

D = diâmetro interno da tubulação em metros; 

C= coeficiente admensional que depende da natureza do 

tubo; 

L = comprimento do tubo em metros. 

Os valores do coeficiente C constam na tabela 01. 

 

 As perdas de cargas pontuais (hfp) são aquelas que ocorrem quando a 

água atravessa uma peça, como um registro, ou uma conexão. O valor 

das perdas pontuais podem ser obtidas a partir da equação geral, abaixo 

demonstrada: 

𝒉𝒇𝒑 = 𝑲𝒊
𝑽𝒊𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
 

       

Onde: 



 
 

Hfc= perda de carga contínua; 

Vi = é a velocidade média do fluxo (m/s) que, no caso das 

ampliações e reduções refere-se, geralmente, à secção de 

maior velocidade ou, no caso das peças especiais (registros, 

curvas etc.), refere-se a velocidade média na tubulação; 

Ki = é um coeficiente empírico pré determinado para cada 

tipo de conexão; 

g= aceleração da gravidade = 9,8 m/s. 

Os valores do coeficiente K para as principais peças e conexões 

utilizadas constam na tabela 02. 

 

 As perdas de cargas de equipamentos são aquelas que ocorrem quando 

a água atravessa um equipamento pressurizado como cloradores de 

pastilhas, abrandadores de dureza (filtros de resina iônica), filtros 

redutores de ferro (filtros de carvão ativado ou zeólitas) e 

dessalinizadores. Geralmente os valores destas perdas estão expressos 



 

 
 

nas especificações técnicas dos diversos equipamentos e deve ser 

fornecidos pelo projetista do equipamento. 

 A perda de carga total (hftotal) é o somatório das perdas de carga 

calculadas: 

𝑯𝒇𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒉𝒇𝒄 + 𝒉𝒇𝒑 + 𝒉𝒇𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 

       

Onde: 

Hftotal= perda de carga total; 

Hfc= perda de contínua; 

Hfp= perda de pontual; 

Hfequipamentos= perda dos equipamentos instalados na linha de 

recalque. 

Após cálculo das perdas de cargas da tubulação do sistema edutor e 

adutor é possível determinar a altura manométrica a ser vencida pela 

bomba submersa, fazendo o somatório da altura de recalque com a 

perda de carga total. 

𝑯𝒎𝒂𝒏 = 𝑨𝑹 + 𝑯𝒇𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 

       

Onde: 

Hman= perda de carga total; 

AR= altura de recalque; 

hftotal= perda de carga total; 

Com a altura manométrica calculada e identificado o volume a ser 

recalcado, recorre-se as curvas existentes de bombas submersas para 

encontrar a o equipamento ideal para o sistema. Importante se atentar 

para o diâmetro da bomba submersa que deve ser compatível com o 

diâmetro útil da câmara de bombeamento (diâmetro útil do poço no local 

onde a bomba submersa será instalada). Várias empresas fornecedoras 



 
 

de bombas submersas disponibilizam, em seus sítios eletrônicos, links 

onde é possível fazer, automaticamente, este procedimento de escolha 

da bomba ideal. 

b. Dimensionamento da tubulação edutora 

 Cálculo de quantitativo da tubulação de edução: o tubo em ferro 

galvanizado de 2”(item 06 da descrição de materiais da planta PM-2016-

SSAA.SEPTP.002)  deve ter seu quantitativo calculado conforme dado 

de Nível Dinâmico do poço tubular aplicando a fórmula abaixo. 

𝑳 = 𝑵𝑫 + 𝑺𝒖𝒃 + 𝟑, 𝟎𝟎 

   𝐿 =  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐹𝐺 3” 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠; 

   𝑁𝐷 = 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠;   

   𝑆𝑢𝑏 = 𝑆𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑛𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠); 

Obs: Um ponto importante neste cálculo é evitar que a bomba 

subterrânea seja instalada coincidente à trechos do revestimento com 

filtros (caso existam), pois esta situação pode danificar a coluna de filtros 

do poço tubular.  Assim, quando o poço tubular tiver trechos de filtros em 

seu revestimento, é muito importante termos acesso às informações do 

projeto construtivo do poço.  

Nestes casos deve ser verificado se o cálculo acima está posicionando a 

bomba subterrânea coincidentemente com uma coluna de filtros. Caso 

isto esteja ocorrendo, a submergência da bomba deve ser aumentada de 

forma que esta fique ao menos 3 (três) metros abaixo do fim da coluna 

de filtros. Caso haja vários trechos de filtros intercalados com 

revestimento de tubos lisos a bomba tubular poderá ser alocada entre as 

colunas de filtros respeitando sempre uma distância mínima de 3 (três) 

metros entre a bomba e o início ou o fim de cada trecho de filtro.  

 Cálculo de quantitativo da tubulação para medidor de nível: o tubo 

em ferro galvanizado de 3/4” (item 07 da descrição de materiais da planta 

PM-2016-SSAA.SEPTP.001) deve ter seu quantitativo calculado 



 

 
 

conforme dado de Nível Dinâmico do poço tubular aplicando a fórmula 

abaixo. 

𝑳 = 𝑵𝑫 + 𝟑, 𝟎𝟎 

   𝐿 =  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐹𝐺 3/4” 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠; 

   𝑁𝐷 = 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠;   

   𝑆𝑢𝑏 = 𝑆𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑖𝑐𝑎 (𝑛𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠); 

iii. Plantas dos projetos Padrões; 

Nesta etapa do Projeto de Aplicação deverão ser impressas as plantas das 

estruturas padronizadas que serão utilizadas no projeto do sistema de 

abastecimento de água conforme especificado pelo Relatório de Concepção. 

Todas as plantas estão disponíveis no CD ANEXO 4.1, em arquivo extensão PDF.  

As plantas deverão ser impressas e os campos em branco constantes dos 

carimbos deverão ser completados manualmente, conforme figura abaixo: 

 

Figura 4: Imagem demonstrando os campos a serem preenchidos pelo projetista responsável pela aplicação do 
projeto padrão (Projeto de Aplicação). 

 

iv. Plantas do Projeto de Aplicação; 

Após as pranchas dos projetos padronizados deverão ser apresentadas as 

pranchas resultantes do projeto de aplicação dos padrões na realidade local. 

Neste contexto, e considerando a limitação de padrões disponibilizados neste 

primeiro caderno, deverão ser apresentadas as seguintes pranchas: 



 
 

a. Layout Geral: Prancha demonstrando toda a área de abrangência do 

projeto do sistema de abastecimento de água. Deverão estar locadas todas 

as unidades a serem construídas e aproveitadas, demonstrado o traçado e 

diâmetro das adutoras, linhas de distribuição, estrutura de captação, 

tratamento e reservação. Quando houver etapas de implantação estas 

devem estar estabelecidas e demonstradas. O desenho deve estar 

georreferenciado. A figura 3 demonstra uma planta geral de um sistema de 

abastecimento de localidade rural de município mineiro, projeto elaborado 

em ação da Funasa, através do Contrato 007/2012. 

 

 

Figura 5: Exemplo de prancha contendo o Layout geral de sistema de abastecimento de água de comunidade rural. 

  



 

 
 

b. Planta de Situação, Implantação, Seções, Urbanização e Drenagens: 

Prancha demonstrando toda as estruturas existentes na área da captação 

subterrânea. Devem estar claras as disposições e coordenadas de cada 

estrutura, urbanização a ser realizada (pavimentação, grama, etc), 

estruturas que compõe drenagem pluvial (pavimentação, sarjeta, 

canaletas, caixas de passagens, etc.). Devem constar perfis da área com 

indicações de corte e aterro e detalhamento das estruras de drenagem.   A 

figura 4 demonstra uma planta geral de um sistema de abastecimento de 

localidade rural de município mineiro, projeto elaborado em ação da 

Funasa, através do Contrato 007/2012. 

 

Figura 6: Figura 3: Exemplo de prancha contendo Situação, Implantação, Seções, Urbanização e Drenagensde projeto 
de captação subterrânea (poço tubular profundo). 

 



 
 

 

v. Plantas Específicas; 

O Projeto de Aplicação deverá fornecer as pranchas com detalhes das estruturas 

que serão implementadas no sistema de abastecimento e que não utilizarão os 

projetos padronizados. São os projetos específicos, que não possuem relação 

com os projetos padronizados fornecidos pela Funasa, mas que são necessários à 

funcionalidade e sustentabilidade do sistema a ser implantado.  

vi. Orçamento; 

As planilhas orçamentárias foram disponibilizadas com os códigos de referência 

considerando o relatório de insumos SINAPI - MG, desonerado, data base de 05 

de 2016. Ela é composta por uma conula de códigos internos da planilha, códigos 

das planilhas referenciais, descritivos dos insumos e serviços, unidade e 

quantitativo. A partir dos códigos aqui relacionados o projetista que irá 

confeccionar o “Projeto de Adequação” deverá colher os custos no relatório 

SINAPI – MG, de insumos, mais atualizado. Os itens que não encontrados na 

base SINAPI, foram pesquisados na planilha referencial da COPASA, BASE 

CENTRO, data base janeiro de 2016. Quando não encontrados em ambas as 

planilhas referenciais foram sinalizados como cotação. Estes, cujos códigos consta 

como cotação, deverão ter seus preços colhidos à época da elaboração do 

“Projeto de Adequação”. Importante, nestes casos, colher ao menos três cotações 

para que haja uma melhor representação do preço de mercado. 

Todas as planilhas orçamentárias constam em arquivo digital no CD ANEXO 4.1, 

em arquivo extensão XLS. 

Após atualizadas as planilhas orçamentárias dos projetos padronizados deverão 

ser confeccionadas os orçamentos de serviços e insumos necessários a 

realização de todas as obras previstas no Projeto de Aplicação. Inclui aqui as 

intervenções necessárias a aplicação da estrutura padronizada ao local, tais como 

corte e aterro, urbanização, drenagens, etc, bem como todas os serviços, 

materiais e equipamentos previstos nos projetos específicos. 

O somatório dos custos dos Projetos Padrões, Projetos de Aplicação e Projetos 

Específicos acrescidos do BDI comporá o valor geral da obra concebida. 



 

 
 

vii. Memória de Cálculo do Orçamento; 

O orçamento deve ser apresentado acompanhado de:  

a. Memória de cálculo do BDI; 

b. Cotações - Projetos Padrões; 

c. Memória de cálculo e cotações - Projetos Aplicação; 

d. Memória de cálculo e cotações - Projetos Específicos; 

viii. Especificações Técnicas; 

As especificações técnicas de todos os serviços, materiais e equipamentos 

necessários a conclusão da obra e que não constarem do capítulo correspondente 

deste caderno deverão ser incluídas neste ítem. As cotações dos equipamentos 

necessários a obra deverão ser acrescidos de especificações técnicas que 

deverão ser incluídas neste item do Projeto de Aplicação.  

e. PROJETO EXECUTIVO 

Para a correta e efetiva implantação da unidade de captação subterrânea, por 

ocasião do Projeto de Aplicação, faz-se necessária a elaboração de um Projeto 

Executivo, contemplando os detalhamentos que o gestor da implantação julgar 

imprescindíveis para uma boa execução, considerado seu contexto local. 

Os sistemas elétricos merecem projeto próprio a ser detalhado por profissional 

habilitado na área, contemplando aparatos relacionados à entrada de energia, sua 

distribuição às cargas, sistemas de proteção, entre outros. 

A automação dos sistemas operacionais também requer tratamento técnico 

adequado, formalizado em projeto que deve ter participação ativa dos futuros 

responsáveis pela operação e manutenção. 

Os detalhamentos de projeto estrutural se resumem a pequenas peças de 

concreto armado, conforme as necessidades detectadas pelos responsáveis 

técnicos do ente que realizará a implantação. 

Em todos os casos citados acima, os projetos executivos devem compreender 

memoriais de cálculo com justificativas, desenhos técnicos em escala adequada, 

especificações e orçamentos, refinando as estimativas do projeto básico. 



 
 

 

2. PROJETOS PADRONIZADOS PARA CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA 

 

2.1. SISTEMA EDUTOR DE POÇO TUBULAR PROFUNDO   

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.2. Definições 

O projeto do sistema edutor de poço tubular profundo corresponde ao conjunto de 

equipamentos, tubulações, conexões e instalações necessárias ao recalque de 

água bruta do manancial subterrâneo, alcançado a partir de um poço tubular 

profundo, com a finalidade de encaminhar para o sistema de adução ou 

tratamento. 

Inclui o sistema edutor a bomba subterrânea, ventosa simples, válvula de retenção 

horizontal, nanômetro, tubos e conexões, tampa e abraçadeira do poço tubular e 

bloco de ancoragem do barrilete.  

Não estão incluídos no projeto: a construção do poço tubular profundo, os 

materiais e serviços necessários a instalação elétrica da bomba subterrânea, 

o quadro de comando da bomba subterrânea e serviços necessários a sua 

instalação, medidor de nível e laje de proteção sanitária.   

Para aplicação deste Projeto Padrão de Sistema Edutor de Poço Tubular Profundo 

é necessário, além da execução do respectivo Projeto de Aplicação descrito no 

item 2., ter acesso ao Relatório Técnico Final de construção do poço tubular 

(incluindo relatório de teste de bombeamento) ou ao Laudo Hidrogeológico de 

locação do poço tubular, neste último caso, é imprescindível que o laudo contenha 

o projeto construtivo do poço tubular profundo e que seja assertivo quanto a 

previsão de vazão a ser explotada e a estimativa de nível dinâmico. 

A aplicação deste projeto modular é limitada a Sistemas de Abastecimento 

de Água para abastecimento de comunidades rurais até 600 hab., dotados de 

captações através de poço tubulares profundos com volume captado igual 

ou inferior a 1,5 l/s (5,4 m3/h) ou 86.400 l/dia.  



 

 
 

1.3. Objetivo 

A função do sistema edutor de poço tubular profundo é bombear água bruta do 

manancial subterrâneo para o sistema de reservação passando pelo sistema de 

adução e tratamento.  

A bomba a ser aplicada deverá recalcar a água captada até o ponto de entrada do 

reservatório projetado, por isso é muito importante seguir, rigorosamente, as 

etapas de dimensionamento explicitadas no ITEM b. deste documento. Caso 

contrário poderá haver risco de não cumprimento do objetivo desta estrutura 

de edução por incapacidade da bomba de elevar a água no volume 

necessário pela alturamanométrica projetada. 

  



 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão do Sistema Edutor de Poço Tubular Profundo 2”, foi 

desenvolvido em uma única prancha em formato A3, conforme consta abaixo: 

 



 

 
 





 

 
 

4. ORÇAMENTO 

Tabela 1: Planilha orçamentária para diâmetros de 2" (polegadas). 

  



 
 

2.2. CAIXA DE DESCARGA   

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.4. Definições e objetivos 

O projeto da caixa de descarga corresponde ao conjunto de tubulações, conexões 

e instalações necessárias à descarga do volume de água existente na adutora 

necessária durante manutenções deste componente do sistema ou daqueles 

anteriores a este. 

Inclui a caixa de descarga tubos e conexões, tampa em aço e alvenaria de 

proteção.  

  



 

 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão da Caixa de Descarga, foi desenvolvido em duas pranchas, a 

primeira corresponde aos detalhes da caixa de alvenaria, tubos, conexões e 

equipamentos, na segunda prancha estão os detalhes da tampa de proteção: 

  



 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

c. ORÇAMENTO 

Tabela 2: Planilha orçamentária para diâmetros de 2" (polegadas). 

 

 

  



 

 
 

2.3. CAIXA DE MACROMEDIÇÃO   

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.5. Definições e objetivos 

O projeto da caixa para macromedição corresponde ao conjunto de peças, 

tubulações, conexões e instalações necessárias ao aferimento do volume total 

captado e/ou distribuído. 

Inclui a caixa para macromedição peças (hidrômetro), tubos e conexões, tampa 

em aço e alvenaria de proteção.  

  



 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão da Caixa para Macromedição, foi desenvolvido em duas 

pranchas, a primeira corresponde aos detalhes da caixa de alvenaria, tubos, 

conexões e equipamentos (deve-se atentar para a escolha da prancha cujo 

diâmetro corresponda à concepção elaborada), na segunda prancha estão os 

detalhes da tampa de proteção: 

  



 

 
 

 



 
 

 



 

 
 

 

c. ORÇAMENTO 

Tabela 6: Planilha orçamentária para diâmetros de 2" (polegadas). 

 

 

  



 
 

2.4. CLORADOR DE PASTILHAS   

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.6. Definições e objetivos 

O projeto da caixa para clorador de pastilhas corresponde ao conjunto de 

estruturas civis, tubulações, conexões e instalações necessárias à instalação 

deste sistema simplificado de cloração. O clorador de pastilhas é um equipamento 

concebido para funcionamento em linha em sistemas onde a operação do poço 

tubular é automatizada. Assim o processo de cloração é realizado pela passagem 

contínua de água que permite a erosão dos tabletes (pastilhas, geralmente de 

hipoclorito de cálcio) que "liberam" o cloro em quantidade constante e desejada 

através da regulagem do dosador conforme orientação do fabricante. Sempre 

utilizar pastilhas de cloro com indicação para consumo humano e com registro na 

ANVISA, pois possuem a pureza necessária a este fim mais nobre. 

Inclui a caixa de descarga tubos e conexões, tampa em aço e alvenaria de 

proteção.  

  



 

 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão da Caixa para Clorador de Pastilhas, foi desenvolvido duas 

pranchas, a primeira corresponde aos detalhes da caixa de alvenaria, tubos, 

conexões e equipamentos, na segunda prancha estão os detalhes da tampa de 

proteção: 

  



 
 

 



 

 
 

 



 
 

c. ORÇAMENTO 

Tabela 7: Planilha orçamentária para diâmetros de 2" (polegadas). 

 

  



 

 
 

2.5. CLORADOR DE PASTILHAS TIPO FUNASA 

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.7. Definições e objetivos 

O projeto da caixa para clorador simplificado (tipo Funasa) corresponde ao 

conjunto de estruturas civis, tubulações, conexões e instalações necessárias à 

instalação do clorador simplificado desenvolvido pela Fundação Nacional de 

Saúde. O clorador simplificado foi concebido para sistemas onde a operação do 

poço tubular é realizada manualmente. Assim o processo de cloração é realizado 

por “batelada”, ou por período de operação da captação subterrânea. Anexo 

consta o Manual de Cloração de Água em Pequenas Comunidades. 

Inclui a caixa de descarga tubos e conexões, tampa em aço e alvenaria de 

proteção.  

  



 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão da Caixa para Clorador Simplificado (tipo Funasa), foi 

desenvolvido em três pranchas, a primeira corresponde aos detalhes da caixa de 

alvenaria, tubos, conexões e equipamentos, na segunda é apresentado o detalhe 

do projeto do clorador tipo Funasa e na terceira prancha estão os detalhes da 

tampa de proteção: 

 

  



 

 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

c. ORÇAMENTO 

Tabela 8: Planilha orçamentária para diâmetros de 2" (polegadas). 

 

 

 

 

  



 

 
 

2.6. ABRIGO SIMPLIFICADO PARA QCM 

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.8. Definições e objetivos 

O projeto do Abrigo Simplificado para Quadro de Comando (QCM) corresponde ao 

conjunto de estruturas civis necessárias a proteção do quadro de comando da 

moto bomba submersa à ações das intempéries e vandalismo. 

Inclui alvenaria de proteção e porta de aço do tipo veneziana.  

  



 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão da do Abrigo Simplificado para Quadro de Comando (QCM), foi 

desenvolvido em uma prancha em formato A4, conforme apresentado abaixo: 

  



 

 
 

 

 



 
 

 

c. ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.7. ABRIGO PARA CLORADOR (TIPO FUNASA) E QCM 

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.9. Definições e objetivos 

O projeto do Abrigo para clorador (tipo Funasa) e Quadro de Comando (QCM) 

corresponde ao conjunto de estruturas civis necessárias a proteção do clorador 

simplificado tipo Funasa e quadro de comando da moto bomba submersa à ações 

das intempéries e vandalismo. 

  



 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão da do Abrigo para clorador (tipo Funasa) e Quadro de Comando 

(QCM), foi desenvolvido em uma prancha em formato A3, conforme apresentado 

abaixo: 



 

 
 





 

 
 

c. ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.8. PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

O projeto do padrão de Entrada de Energia corresponde ao conjunto de estruturas 

civis necessárias à realização, pela concessionária de energia elétrica, de ligação 

de energia elétrica necessária ao acionamento da motobomba submersa e demais 

componentes elétricos existentes na captação.   

  



 

 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão do Padrão de Entrada de Energia, foi desenvolvido em uma 

prancha em formato A3, conforme apresentado abaixo: 

 





 

 
 





 

 
 

c. ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

  



 
 

2.9. PADRÃO DE CERCAMENTO 

a. DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

O projeto do padrão de Cercamento corresponde ao conjunto de estruturas civis 

necessárias a realização do isolamento da área reservada ao abrigo e proteção 

das estruturas da captação. Inclui mourões de concreto pré-fabricado, escoras de 

concreto pré-fabricado, arames farpados e portão para pedestre. 

O cercamento deverá considerar o layout projetado na “Planta de Situação, 

Implantação e Seções” (Projeto de Aplicação, vide página 19 deste Caderno).  

Os escoramentos deverão ser realizados sempre nos ângulos e finalizações da 

cerca e a cada 25 metros lineares. 

Os mourões deverão ter espaçamentos de 2,5 metros.  

O portão deverá ser chumbado entre pilares conforme projeto padrão. 

  



 

 
 

b. DESENHOS TÉCNICOS 

O Projeto Padrão do Cercamento, foi desenvolvido em uma prancha em formato 

A3, conforme apresentado abaixo: 





 

 
 





 

 
 

c. ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Estas especificações estabelecem as condições para execução dos serviços 

constantes das planilhas orçamentárias.  

Casos Específicos e/ou omissões, serão resolvidos a critério da Fiscalização. 

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas 

Regulamentares. 

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes. 

Os serviços serão executados segundo estas especificações e recomendações 

das normas brasileiras editadas pela ABNT ou, nos casos omissos, a critério da 

Fiscalização.  

A mão-de-obra deverá ser experiente e o acabamento esmerado.  

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho em execução ou executado que 

não obedeça rigorosamente às condições contratuais. 

2.1. Bomba submersa 

Conjunto motobomba submerso é constituído por bomba submersa, e por motor 

elétrico acoplado àbomba, incluídos todos os demais acessórios e componentes 

necessários à sua instalação eoperação, conforme projeto. 

Estão inclusos no escopo desta especificação todos os acessórios, peças 

(incluindo camisas, quando necessárias) e adaptaçõesnecessárias para o perfeito 

funcionamento do equipamento, mesmo aqueles aqui omissos. 

O fornecedor deverá fornecer todas as peças necessárias para o perfeito 

funcionamento doequipamento adaptando-o às instalações. 

O fornecedor deverá suprir tudo o que for necessário para completar o trabalho 

descrito e /oupretendido nesta especificação. 

Anteriormente ao fornecimento, o fornecedor deverá conhecer as características 

de instalação deprojeto, fazendo as devidas adaptações para garantir o perfeito 

funcionamento e atendimento aoque se propõe. 

Todos os itens ou serviços, mesmo que não estejam explícitos, que sejam usuais 

ou necessáriosà fabricação e / ou operação do equipamento serão considerados 

inclusos nesse escopo, taiscomo: 



 

 
 

 Manual de operação e manutenção em português, com identificação de 

peças para reposição; 

 Curva do Sistema; 

 Teste de performance, etc. 

2.1.1. Condições Particulares de Fornecimento: 

O conjunto elevatório a ser fornecido deverá atender ainda as seguintes 

condições: 

Dispor, além de bomba e motor, de todos os acessórios indispensáveis à sua 

perfeita instalação eoperação, entre outros a serem especificados pelo fabricante 

em sua proposta, se necessários. 

Para fornecimento do(s) equipamento(s) objetos da presente especificação devem 

ser observadosos respectivos desenhos de projeto, que são parte integrante desta 

especificação. 

Na cotação para fornecimento do objeto desta especificação, caberá ao 

fornecedor a inclusão de: 

 descritivo com dados técnicos (catálogos, etc.) e curvas características do 

equipamento ofertado. 

 Desenho dimensional do equipamento, com indicação dos respectivos 

materiais de fabricação, 

2.1.2. Atestado de Experiência de Campo: 

Como parte do processo de qualificação do material, deverá ser fornecido com a 

proposta técnicaumatestado de fornecimento e performance do produto, que 

comprove o seu desempenho em um tempo de 5 anos, atestando também que o 

equipamento ofertado atende às condições deinstalação e operações previstas no 

projeto. 

2.1.3. Garantia: 

O fornecedor deverá garantir para o equipamento um período de 24 meses a partir 

da data de emissão da nota fiscal ou 18 meses de utilização, prevalecendo o que 

ocorrer primeiro. 

2.1.4. Segurança: 

A rede elétrica que alimenta o motor do conjunto deve ser equipada com sistema 

de proteção adequada conforme descrito no manual de serviço do motor. Antes de 

cada montagem / desmontagem ou de toda intervenção, desconectar o conjunto 



 
 

da rede elétrica. No fim dos trabalhos, todos os sistemas de segurança e proteção 

devem ser reinstalados e ativados. Antes da recolocação em operação, observar 

os pontos indicados no capítulo “Colocação em Operação”, deste manual de 

operação da bomba. 

2.1.5. Transporte e Armazenagem:  

O conjunto moto-bomba deve ser fornecido embalado e deve-se evitar flexão e 

danos no conjunto durante o transporte e a armazenagem. É necessário verificar 

antes e durante o desempacotamento, se a embalagem foi danificada ou molhada. 

Alertamos sua atenção para a distribuição desigual do peso do conjunto, entre a 

bomba e o motor. Como regra geral o motor é a parte mais pesada. 

Quando a embalagem for aberta e quando o conjunto for manuseado, cuidado 

para não danificar o cabo elétrico, em particular evitar puxar o conjunto pelo 

mesmo. Por ocasião de um armazenamento temporário, o conjunto deve ser 

armazenado de maneira a evitar qualquer flexão. 

2.1.6. Fixação e instalação:  

O conjunto deve ser instalado em perfurações e deve ser utilizado apenas quando 

estiver totalmente submerso. Como a bomba e o motor são fornecidos montados, 

o alinhamento entre ambos na obra não é necessário. “Atenção para que o 

conjunto não seja derrubado no poço durante a instalação”.  

2.2. Instalação de tubos, peças, conexões, válvulas, aparelhos e 

acessórios de ferro galvanizado com junta roscável (sistema edutor e 

berrilete do poço)  

O objetivo desta especificação técnica é orientar quanto aos critérios e 

procedimentos a serem respeitados durante as atividades de montagem do 

sistema edutor e barrilete do poço tubular profundo, em tubulações de ferro 

galvanizado com junta roscável. 

Os serviços de montagem de sistema edutor e barrilete de poço tubular profundo 

em ferro galvanizado com junta roscável, compreenderão as seguintes atividades:  

 Operação manual de montagem dos tubos, peças, conexões, válvulas, 

aparelhos e acessórios conforme projeto (PM-2016-SSAA.SEPTP.001); 

 Operação de equipamentos e/ou ferramentas necessárias a instalação do 

sistema edutor do poço tubular profundo conforme projeto (PM-2016-

SSAA.SEPTP.001); 



 

 
 

 Serviços de controle e acompanhamento das obras;  

 Aquisição dos materiais para manutenção dos equipamentos;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, depreciação, 

mobilização, utilização, manutenção e conservação dos equipamentos e 

ferramentas;  

 Mão-de-obra para a execução dos serviços;  

2.2.1. Referências 

 NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria  

 NBR 9256 – Montagem de Tubos e Conexões Galvanizados para 

instalações Prediais de Água Fria  

 NBR 5651 – Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria  

 NBR 5657 – Verificação da estanqueidade à pressão interna de Instalações 

Prediais de Água Fria  

2.2.2. Procedimentos a serem seguidos  

As seguintes diretrizes deverão ser seguidas quando do assentamentodostubos, 

peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios:  

 Separar as tubulações,conexões, válvulas, aparelhos e acessórios 

conforme a lista de peças do projeto;  

 Preparar as tubulações que precisem de cortes;  

 O plano de corte dos tubos deve ser perpendicular ao eixo, e a ponta deve 

fiar conveniente preparada para a abertura de rosca;  

 Efetuar a abertura de roscas externas nas pontas que vão ser conectadas a 

luvas, curvas, etc.;  

 Assentar as tubulações,conexões, válvulas, aparelhos e acessórios 

conforme o desenho do projeto, atentando para as ligações por rosca e 

para a fixação das tubulações às abraçadeiras e ao bloco de ancoragem. 

 Antes de iniciar a descida da bomba submersa e instalação do sistema 

edutor deve-se assegurar que a instalação elétrica da bomba submersa 

está concluída e que a mesma poderá entrar em operação assim que for 

finalizada a instalação do sistema edutor, realizando um teste de 

funcionalidade da bomba submersa acionada por meio do respectivo 

quadro de comando elétrico;  



 
 

 A descida das tubulações e respectivas conexões do sistema edutor deverá 

ser realizada por equipamento (guincho, sonda, talhas elétricas, etc) ou 

ferramenta (talha manual) que suporte, no mínimo 3 (três) vezes, o peso do 

sistema edutor completo acrescido do peso da bomba submersa e cabos 

elétricos. No caso do equipamento ou ferramenta tenha especificado um 

coeficiente de segurança maior este deve ser considerado; 

 O sistema edutor deverá suportar todo o peso dos tubos e conexões e da 

bomba submersa durante sua instalação; 

 A bomba submersa deverá estar sempre lastreada por cabo ou corda para 

evitar sua queda durante a descida do sistema edutor; 

 A montagem das tubulações,conexões, válvulas, aparelhos e 

acessóriosdeverá ser inspecionada visualmente durante e após a 

montagem; 

 A verificação final da qualidade será feita quando da realização do teste de 

pressão da linha juntamente com o sistema edutor e barrilete do poço 

tubular profundo, não devendo ocorrervazamento com a aplicação da 

pressão indicada pela norma NBR 5657. 

2.2.3. Carga, descarga e transporte de tubos, conexões, válvulas, 

aparelhos e acessórios 

Estas orientações devem ser respeitadas durante a operação de carga, descarga 

e transporte de tubulações,conexões, válvulas, aparelhos e acessórios de PVC 

Rígido e ferro galvanizado, envolvendo: 

 

 Carregamento dos tubos,conexões, válvulas, aparelhos e acessórios;  

 Transporte dos tubos,conexões, válvulas, aparelhos e acessórios, 

geralmente por caminhão;  

 Descarga dos tubos,conexões, válvulas, aparelhos e acessórios, nos locais 

indicados pela Fiscalização. 

Nas operações de carga, transporte e descarga tubos,conexões, válvulas, 

aparelhos e acessórios devem ser tomados os seguintes cuidados:  

 O carregamento e descarregamento dos tubos devem sempre ser feito com 

muito cuidado para que não sejam danificados;  



 

 
 

 Os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre 

apoiando os tubos ou feixes de tubos em dois pontos;  

 O içamento deve ser feito com cinta de nylon ou cordas;  

 Os tubos não podem sofrer impactos ou arranhões;  

 O transporte é geralmente feito por caminhão, por isso, os tubos devem 

estar bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira;  

 As extremidades dos tubos devem ser envolvidas com material macio 

(papelão) para assegurar proteção contra ocasionais impactos durante o 

transporte;  

 As extremidades flangeadas devem receber atenção especial, e 

dependendo do caso, devem ser instalados contra-flanges de madeira para 

proteção;  

 As conexões e acessórios devem ser paletizadas ou encaixotadas para o 

transporte.  

 Deverá ser respeitado o limite de empilhamento dos tubos sobre a 

carroceria do caminhão conforme especificações de cada fabricante; 

 Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos 

deverão descer do caminhão, um a um, de forma manual ou com auxílio de 

equipamento mecânico. 

2.3. Alvenaria 

Todas as alvenarias deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos, 

espessuras e demais detalhes constantes do Projeto. As espessuras das paredes 

deverão ser obtidas sem corte das peças para obtenção das espessuras 

requeridas.  

O levantamento dos planos de alvenaria só poderá ser iniciado após estarem 

conferidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo.  

2.3.1. Alvenaria de Tijolos Cerâmicos  

Os tijolos devem ser bem molhados na ocasião do emprego e assentes com 

regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas, de 

modo a evitar revestimentos com excessivas espessuras.  



 
 

As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, 

no máximo, uma variação de 2 cm com relações à espessura projetada.  

As alvenarias recém terminadas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.  

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão a 

espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à régua ou à ponta de colher, 

para que o emboço adira fortemente à parede.  

Não será permitida a colocação de tijolos com os furos voltados para o sentido da 

espessura das paredes.  

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

a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes 

posteriores. 

Além do chapisco a perfeita união entre a alvenaria e os pilares de concreto 

armado serão garantidas, também, com “esperas” de ferro redondo colocadas 

antes da concretagem.  

As paredes que repousam sobre as vigas contínuas devem ser levantadas 

simultaneamente, não sendo permitidas diferenças superiores a 1 (um) metro 

entre as alturas levantadas em vãos contíguos.  

As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão um apertão contra as 

lajes do teto através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente. Este 

apertão só poderá ser executado depois de decorridos 8 (oito) dias da conclusão 

de cada trecho de parede.  

Todos os vãos levarão em sua parte superior, vigas de concreto armado com 

apoio mínimo de 30 cm de cada lado.  

No caso de fundações diretas, os vãos de janelas situadas no pavimento turvo, 

levarão em sua parte inferior uma contra-viga de concreto armado com apoio 

mínimo de 30 cm de cada lado. 

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão executadas 

obrigatoriamente com tijolos maciços. 

2.3.2. Chapisco Comum  



 

 
 

Serão chapiscadas todas as superfícies a serem revestidas com emboço, reboco 

paulista ou azulejos.  

O chapisco comum será executado com argamassa A-3, empregando-se areia 

grossa, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas.  

A espessura da camada de chapisco comum será, no máximo, 5mm. 

2.3.3. Reboco  

O reboco consiste na aplicação de uma única demão de argamassa, na espessura 

máxima de 2 cm, diretamente sobre o chapisco, devendo ser aplicado em 

superfícies destinadas a ter um acabamento final em pintura.  

As superfícies deverão ser previamente preparadas e limpas, removendo-se 

partículas soltas, pó, óleo e quaisquer outros materiais estranhos que possam 

causar desprendimentos. Após a limpeza preliminar, as superfícies deverão ser 

intensamente umedecidas com o auxílio de brocha.  

As opções de traços para elaboração da argamassa de reboco são as seguintes:  

• 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média lavada;  

• 1:4,5 - um volume de massa pronta, e quatro e meio volumes de 

areia média lavada.  

Na eventualidade de se utilizar a argamassa mista de cimento, cal e areia, 

cuidados especiais deverão ser tomados com o preparo da cal, para se evitar 

furos e danos no revestimento. A cal a ser utilizada deverá ser a hidratada, 

fornecida já previamente preparada, em sacos. Esta cal deverá ser 

preliminarmente transformada em nata de cal, em tanques especiais, onde deverá 

ter uma permanência de pelo menos 3 dias. 

Para utilização da mistura com a areia, esta nata de cal deverá ser coada através 

de uma peneira tipo seda. A mistura prévia da argamassa de cal e areia, no traço 

1:2 e 1:3, deverá ser curada, após a sua mistura, por um prazo mínimo de dois 

dias. Somente quando de sua aplicação, esta argamassa receberá a adição de 

cimento, em proporção de 1:8 (um volume de cimento para oito volumes de 

argamassa). A argamassa aplicada deverá ser sarrafeada e posteriormente 

desempenada com desempenadeira a feltro.  



 
 

Antes da total secagem deste revestimento, a superfície deverá ser escovada com 

escovas de pêlos macios, para que sejam removidos todos os grãos salientes da 

areia. Todas as arestas vivas deverão ser guarnecidas com cantoneiras de 

alumínio ou chapa galvanizada, previamente fixadas/assentadas. 

2.4. Concreto 

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural, 

especificações e detalhes respectivos, bem como as Normas Técnicas de ABNT 

que regem o assunto.  

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

EMPREITERIA por sua resistência e estabilidade. 

2.4.1. Formas  

O dimensionamento das formas deverá ser feito de forma a evitar possíveis 

deformações devido a fatores ambientais ou provocadas pelo adensamento do 

concreto fresco.  

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de 

modo a evitar eventuais fugas de pasta.  

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de evitar a absorção de 

água de amassamento do concreto.Será objeto de particular cuidado a execução 

das formas de superfícies curvas. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 

movimento das formas no momento da concretagem, sendo preferível o emprego 

de andaimes metálicos.  

2.4.1.1. Painéis  

As formas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, deverão 

ser executadas em painéis de madeira compensada, revestidas de filme plástico. 

Para superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados 

poderão ter acabamento apenas resinado.  

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças 

estruturais. Os painéis deverão ser perfeitamente resistentes aos esforços 

solicitantes dos trabalhos de concretagem.  



 

 
 

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas 

direções horizontais e verticais. 

Para estruturas aparentes, será exigida a disposição ou paginação dos painéis de 

acordo com um projeto devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

As juntas formadas pela justaposição dos painéis, num plano ou em ângulo, 

deverão ser perfeitamente estanques.  

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 

apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar massas de 

concreto, e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado.  

Poderão ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO reforços especiais nos painéis de 

forma da estrutura de concreto aparente, para que seja garantida uma superfície 

plana, sem ondulações.  

A FISCALIZAÇÃO determinará todos os limites de tolerância que deverão 

prevalecer na aceitação das estruturas, quanto à desalinhamentos e 

verticalidades. 

Poderão ser utilizados, de acordo com autorização da FISCALIZAÇÃO, produtos 

específicos, para aplicação nas faces internas das formas, que objetivam uma 

maior facilidade de desforma. Os desmoldantes deverão ser aplicados antes da 

colocação da ferragem.  

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar perfeitamente 

acabadas e limpas.  

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos desmoldantes, 

a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, não podendo 

ser utilizada água para lavagem, bem como especial cuidado deverá ser tomado 

quando da colocação de ferragens.  

2.4.1.2. Travamentos  

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis quer 

sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e 

posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade aos painéis.  



 
 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos 

painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se 

fixarão externamente nas peças de travamento. 

2.4.1.3. Escoramentos  

O escoramento obedecerá ao estabelecido pela NBR 14931 e a seguir disposto:  

O escoramento deverá ser convenientemente dimensionado de modo a não 

sofrer, sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos 

trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos oscilatórios prejudiciais à 

estrutura.  

Todos os escoramentos poderão ser executados com peças de madeira 

retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tubulares. Para peças retangulares 

de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e, quando roliças, o 

diâmetro mínimo deverá ser de 9 cm.  

Os pontos de apoio das peças do escoramento deverão ter condições de suporte 

condizentes com as cargas e não estar sujeitos a recalques. Quando de madeiras, 

as peças deverão ser calçadas com cunha de madeira, de forma a facilitar a 

operação da retirada do escoramento.  

2.4.1.4. Retirada de formas e do escoramento  

A retirada das formas deverá obedecer a NBR 14931, devendo-se atentar para os 

prazos recomendados: 

 Faces laterais: 3 dias;  

 Faces inferiores: 14 dias;  

 Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.  

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a 

estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a 

superfície aparente do concreto.  

Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da 

estrutura quaisquer rebarbas de concreto nas juntas das formas e removidas todas 

as pontas de arame ou tirantes de amarração.  



 

 
 

As retiradas dos escoramentos deverão obedecer a um plano previamente 

estabelecido, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, de modo a atender aos prazos 

mínimos necessários, determinado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, e adequadas às condições de introdução de esforços nas estruturas 

advindas de seu peso próprio. 

As retiradas dos escoramentos deverão ser cuidadosamente executadas, sem que 

sejam provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas 

estruturas.  

2.4.1.5. Embutidos  

Eventuais núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras 

passagens de dutos ou ancoragem deverão estar corretamente locados e com 

fixação adequada, para que sejam resistentes aos serviços de concretagem.  

Quaisquer peças embutidas deverão estar perfeitamente limpas e livres de 

qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto.  

Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas e perfeitamente 

estanques contra penetração de nata do concreto, sendo objeto de vistoria 

específica por ocasião da concretagem. 

2.4.2. Armaduras  

2.4.2.1. Aço  

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das 

especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Todo o aço a ser utilizado na obra, deverá, preferencialmente, ser sempre de um 

único fabricante.  

As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, 

argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita 

aderência ao concreto. 

2.4.2.2. Recebimento e Estocagem  

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que 

serão nomeados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar 

os seguintes dados:  



 
 

• Número do lote;  

• Tipo de aço e bitola;  

• Data de entrada;  

• Número de Nota Fiscal do Fornecedor;  

 

• Procedência da Fabricação;  

• Identificação da amostra retirada para ensaios de qualidade.  

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 

intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados 

por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.  

De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras 

características do lote, devidamente identificadas.  

As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as 

determinações do MB-4 e MB-5 da ABNT.  

Os lotes de aço só serão liberados após terem sido aceitos os resultados de todos 

os ensaios submetidos às amostras.  

Estes resultados serão analisados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá 

a ordem de liberação do lote.  

Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas 

amostras do mesmo lote poderão ser ensaiadas, até que se obtenha uma 

definição precisa sobre a qualidade do material do lote. 

Todo lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do canteiro de obras.  

2.4.2.3. Preparo das Armaduras  

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e 

mecânicos, quando então serão vistoriadas quanto às suas características 

aparentes, como sejam desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros 

defeitos aparentemente visíveis.  

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes de projeto.  



 

 
 

Não será permitido o uso do corte oxi-acetilênico e nem o aquecimento das barras 

para facilidade de dobragem.  

Não será permitido nenhum processo de emenda soldada para as barras de aço. 

2.4.2.4. Colocação das Armaduras  

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas.  

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente 

de acordo com as prescrições e espaçamentos indicados nos projetos. As 

armaduras posicionadas deverão ser convenientemente fixadas, de modo a 

permanecerem indeslocáveis durante os serviços de concretagem.  

Os cobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 

número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de 

concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na 

estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação 

nas armaduras.  

As espessuras de cobrimentos deverão ser rigorosamente obedecidas, de acordo 

com as indicações dos projetos. Caso não indicadas, obedecerão à distância 

mínima prevista pela NBR 6118. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. Na seqüência construtiva, antes da 

retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar 

perfeitamente limpas e intactas.  

Após montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer 

quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de 

concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores.  

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 

procedimentos indicados nos projetos. Quaisquer outros tipos de emenda só 

poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO. 

2.4.3. Concreto Estrutural  

2.4.3.1. Composição  



 
 

O concreto será composto pela mistura de cimento PORTLAND, água, agregados 

inertes, e eventualmente, de aditivos químicos especiais. 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental 

(racional), na forma preconizada na NBR 12655, de maneira que obtenha, com os 

materiais disponíveis, um concreto que satisfaça as exigências do projeto que se 

destina (fck).  

Toda a dosagem de concreto deverá ser caracterizada pelos seguintes elementos:  

Resistência de dosagem ao vigésimo oitavo dia (fc28).  

Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das 

dimensões das peças a serem concretadas.  

Consistência (medida através de “Slump-Test”) de acordo com o método descrito 

na NBR 7223.  

Composição granulométrica dos agregados.  

Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas.  

Controle de qualidade a que será submetido o concreto.  

Adensamento a que será submetido o concreto.  

Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 

umidade e de inchamento). 

2.4.4. Cimentos  

2.4.4.1. Tipos de Cimento  

Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de 

agressividade do meio a que estarão sujeitas as estruturas.  

Para o concreto das estruturas das unidades que terão contato com as águas 

agressivas, o tipo de cimento a ser utilizado deverá ser o CP V (RS).  

Este cimento deverá obedecer às especificações das normas brasileiras 

pertinentes.  

Para o concreto das estruturas não sujeitas a meio agressivo, o tipo de cimento 

poderá ser Portland comum CP-320, devendo atender às especificações da EB-1.  



 

 
 

Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do cimento, deverão ser 

tomadas as precauções para que não ocorram alterações sensíveis na 

trabalhabilidade, propriedades mecânicas e na durabilidade do concreto. Uma 

mesma peça estrutural só deverá ser executada com iguais tipos e classes de 

resistência de cimento. 

2.4.4.2. Armazenamento  

As embalagens deverão apresentar-se íntegras por ocasião do recebimento, 

devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentem sinais de hidratação.  

Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, 

quando:  

Forem de procedência ou marcas distintas;  

Forem do tipo ou classe de resistência diferentes;  

Tiverem mais de 300 sacos.  

Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua 

inspeção e identificação. 

Quando em sacos, as pilhas deverão ser de 10 sacos no máximo, e o seu uso 

deverá obedecer à ordem cronológica de chegada aos depósitos.  

Todo cimento ensacado deverá ser depositado sobre estrados de madeira, ao 

abrigo de umidade e intempéries. Quando em granel, os cimentos deverão ser 

depositados em silos metálicos, construídos adequadamente de modo que sejam 

evitadas zonas mortas no seu interior e sejam protegidos com pintura refletiva, 

para que sejam reduzidos os efeitos do calor.  

2.4.4.3. Ensaios de Qualidade  

O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção dos silos ou 

depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas, de acordo com a MB-

508 da ABNT.  

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários e indicados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

O não atendimento às especificações implicará na sumária rejeição do lote.  

2.4.5. Agregados  



 
 

2.4.5.1. Tipos de Agregados 

O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição 

granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer às 

condições impostas pela EB-4 da ABNT.  

O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem 

de rochas sãs.  

O diâmetro máximo de agregado deverá ser inferior a ¼ da menor espessura da 

peça a concretar e a 1,2 vezes a espessura do cobrimento do concreto.  

Estocagem  

A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua agregação e 

a mistura entre si. 

Os silos de estocagem deverão ser pavimentados em concreto magro, com 

superfície plana e com declividade para facilitar o escoamento das águas de 

chuvas ou de lavagem.  

2.4.5.2. Ensaios de Qualidade  

Todos os agregados deverão ser submetidos a ensaios de qualidade, de acordo 

com as condições impostas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, que se referem ao assunto: EB-6, MB-7, MB-8, MB-9, MB-10, MB-95 e 

MB-170.  

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenadas na obra, 

para servirem como padrão de referência.  

2.4.6. Água  

A água destinada ao preparo do concreto deverá ser isenta de substâncias 

estranhas, tais como óleo, ácidos, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras que 

possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o 

bom adensamento, cura e aspecto final do concreto.  

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir os ensaios de qualidade de água quando, a seu 

critério, julgar necessária sua caracterização. 

2.4.7. Aditivos 



 

 
 

Os aditivos que se tornarem necessários para a melhoria da qualidade do 

concreto, de acordo com a FISCALIZAÇÃO, deverão atender às normas ASTM-C-

494.  

A porcentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do 

Fabricante, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo de cimento 

adotado, sempre de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO.  

A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através de 

ensaios que referenciem ao tempo de pega, resistência de argamassa e 

consistência.  

Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade da 

fabricação, considerando a fácil deterioração deste material.  

2.4.7.1. Dosagem  

A dosagem do concreto deverá ser experimental, objetivando a determinação de 

traços que atendam economicamente às resistências especiais estabelecidas no 

projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

A dosagem experimental do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer 

método que correlacione a resistência, durabilidade, fator água-cimento e 

consistência.  

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes 

do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, 

lançamento e adensamento, bem como as características das dimensões das 

peças a serem concretadas.  

2.4.8. Preparo do Concreto  

O preparo do concreto deverá sempre ser através de uma central de concreto, 

convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem 

estabelecido de acordo com o cronograma de obras.  

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com 

constante assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem 

necessárias no traço do concreto. 



 
 

Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as 

aferições dos dispositivos de pesagem fator água/cimento. 

Para cada carga de concreto preparado, deverá ser preenchida uma ficha de 

controle, na qual que deverá constar peso do cimento, peso dos agregados 

miúdos e graúdos, fator água/cimento, hora do término da mistura e identificação 

do equipamento de transporte.  

2.4.9. Transporte  

O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de 

colocação com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores 

especiais que evitem a sua segregação e vazamentos.  

Quando transportados por caminhões-betoneiras, o tempo máximo permitido neste 

transporte será de uma hora, constando a partir do término da mistura até o 

momento de sua aplicação.  

Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de, no máximo, 30 

minutos.  

Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará as providências necessárias.  

Todo o equipamento transportador deverá ter dispositivo de identificação e 

características de funcionamento que permitam à FISCALIZAÇÃO determinar as 

suas condições de operação.  

2.4.10. Lançamento  

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, tanto quanto possível, 

diretamente em sua posição final, através da ação adequada de vibradores, 

evitando-se a sua segregação.  

Qualquer dispositivo de lançamento que for causar segregação do concreto será 

recusado pela FISCALIZAÇÃO.  

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,0 m. Nas 

operações de lançamento do concreto, deverão ser tomados cuidados especiais 

que evitem os deslocamentos das armaduras e vibrações das formas.  



 

 
 

Para o lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, 

deverão ser definidas formas provisórias que possibilitem o confinamento do 

concreto durante o seu adensamento. 

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às 

especificações da ACT-304, e o concreto deverá ter um índice de consistência 

adequado às características do equipamento.  

2.4.11. Adensamento  

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 

frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas.  

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e 

movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do 

total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si 

cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

Deverá ser evitado o contato prolongado dos vibradores junto às formas e 

armaduras.  

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma 

peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração 

antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente 

resistência para assegurar a eficiência da aderência.  

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados 

especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser 

deslocadas.  

Toda a concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 

necessariamente serão considerados:  

• Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, 

sem interrupção de aplicação do concreto, com definição precisa do 

volume a ser lançado. Na delimitação destas áreas ficarão definidas 

as juntas de concretagem, que deverão ser sempre verticais e 

atender às condições de menores solicitações das peças;  



 
 

• Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra 

necessários à concretização dos serviços;  

 

• Verificação dos sistemas de formas e se as condições do 

cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas;  

• • Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores 

delimitados por este plano de concretagem;  

Todo o concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação 

entre o local de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar 

um adequado controle de qualidade.  

2.4.12. Reparos da Estrutura  

Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da 

concretagem aparente após a desforma.  

As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para 

mapeamento e análise dos processos de reparos a serem adotados.  

Não será permitido qualquer reparo da estrutura a ser executada sem a devida 

recomendação do laboratório de campo e autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Os reparos nas estruturas existentes deverão ser acertados, em campo, com a 

FISCALIZAÇÃO. 

2.5. Padrão de entrada de energia 

É necessária, inicialmente, a verificação da situação do local, identificando a 

estrutura da rede elétrica da concessionária local, de onde será feita a derivação 

para o padrão e a localização mais adequada para o padrão de entrada, 

considerando que o mesmo deverá estar posicionado no limite da propriedade, em 

local que possibilite o fácil acesso da concessionária ao medidor.  

Importante seguir o projeto específico da concessionária quanto ao tipo de 

instalação a ser executada.  

Caso a estrutura de derivação esteja do mesmo lado da rua em que se encontra o 

padrão, o poste do padrão deverá ser de 5m; caso esteja do outro lado da rua, o 

poste deverá ser de 7m.  



 

 
 

A profundidade do engastamento do poste no solo deverá ser de 1,10 m para 

poste de 5m e 1,30m para poste de 7m.  

A altura mínima da armação secundária ao piso, deverá ser de 3,50m para poste 

de 5m e 5,50m para poste de 7m.  

Deverá ser observado se no local da implantação do padrão o terreno está sujeito 

a inundação. Havendo esta possibilidade, deverá ser relocado ou aumentada a 

altura da estrutura. Neste caso, deverá ser construída uma escada de acesso para 

manter a cota de 1,60m do topo do quadro de medição até o piso, de modo a 

possibilitar a leitura do medidor e manobra do disjuntor.  

A execução dos serviços de montagem e instalação deverá ser esmerada, de bom 

acabamento, e de acordo com as normas da Companhia Concessionária local, 

além de obedecer às recomendações e prescrições das firmas fornecedoras dos 

materiais e equipamentos.  

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serão cuidadosamente 

instalados e firmemente ligados à estrutura de suporte e aos respectivos 

pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório, e de boa 

aparência. Todo equipamento deverá ser fixado firmemente ao local em que deve 

ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a 

natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.  

A entrada consumidora deve possuir um ponto de aterramento destinado ao 

condutor neutro do ramal de entrada e do quadro de proteção, quando for 

metálico.  

2.6. Porta de aço tipo veneziana 

Deverá ser instalada uma porta de aço de 2,17 (2,15) X 77 (75) do tipo veneziana, 

sem janelas ou báscula. Outro modelo de porta de aço poderá ser aceito deste 

que acordado com antecedência com a fiscalização.  

A esquadria e porta devem estar em perfeitas condições, sem quaisquer danos e 

suas características devem ser compatíveis com aquelas especificadas no projeto 

e com as fornecidas pelo manual do produto. 



 
 

A instalação deverá ser realizada conforme manual do produto. A porta deverá 

estar perfeitamente alinhada e aprumada. Deve ser mantido um espaço mínimo de 

5 milímetros entre a parte inferior da porta e o piso acabado. 

Não devem ser colocados calços no meio da base da porta ou no meio das 

laterais evitando empenamento da estrutura e prejuízo ao seu correto 

funcionamento.  

Não devem ser assentados tijolos diretamente sobre a porta. Usar sempre verga. 

Utilizar argamassa reforçada no local dos chumbadores de areia e cimento (3:1). 

Aguardar a secagem desta massa antes de preencher o restante do perímetro 

entre a esquadria e o vão, pois o peso da massa poderá danificar a esquadria 

cosa este procedimento não seja verificado.  

A folha da porta nunca deve ser aberta antes da total cura da argamassa de 

instalação. 

2.7. Ancoragens 

Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de 

mudança de diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões 

com juntas elásticas, nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a 

deslizamento, com o objetivo de absorver os esforços resultantes da pressão 

exercida pela água nos mesmos. 

As conexões devem ser ancoradas, devendo-se utilizar, para tal, blocos de 

ancoragem convenientemente dimensionados para resistir a eventuais esforços 

longitudinais da tubulação, esforços estes que não são absorvidos pela junta 

elástica. 

Os blocos serão em concreto fck=15 mpa. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 

sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, 

sendo que a tubulação de PVC rígido interligada a estas e às peças de ligação 

deverá trabalhar livre desses esforços. 

Todos os trabalhos de ancoragem devem ser feitos de tal forma a manter as juntas 

visíveis para que seja possível a verificação da estanqueidade, quando da 

realização dos ensaios.  



 

 
 

Posicionamento da peça - posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, 

será feito seu escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execução 

do bloco. 

Preparação da peça - em um período não inferior a 24 horas antes da 

concretagem, as partes do tubo, conexão ou aparelho que ficarão em contato com 

o concreto do bloco, deverão ser revestidas com uma pintura asfáltica seguida de 

uma camada de areia fina para melhorar a aderência. 

2.8. Caixa de Alvenaria 

Basicamente, as etapas de construção das caixas em alvenaria de blocos de 

concreto estrutural serão as seguintes: 

a) escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a caixa nas 

dimensões previstas no projeto. 

b) caso, na cota prevista para assentamento da caixa, seja encontrado material de 

baixa capacidade de suporte (argila orgânica, por exemplo), deverá ser feita sua 

remoção e substituição por material adequado. O material de reposição deverá ser 

compactado em camadas de, no máximo, 20cm de espessura. Essa substituição 

deverá ser processada até uma profundidade a ser definida pela Fiscalização. 

c) Regularização e apiloamento manual do fundo da cava. 

d) Lançamento de lastro de concreto magro com espessura mínima de 5,0 cm. O 

concreto utilizado deverá apresentar consumo mínimo de cimento de 150 kg/m3. 

e) Execução da laje de fundo e do bloco de apoio da peça, em concreto armado, 

de acordo com o projeto. 

f) Execução das paredes em alvenaria realizadas em bloco de concreto estrutural 

de boa aparência, sem defeitos, assentamento com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia), nas dimensões de 14X19X39 cm para paredes, previamente 

molhados e com as partes vazadas voltadas para baixo. As juntas horizontais e 

verticais serão de, no mínimo 1 cm, mantendo cuidado para não haver 

descontinuidades. 

As alvenarias das paredes deverão ser executadas conforme indicado no 

desenho, perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas. 

O bloco de concreto estrutural deve atender a NBR 6136(1) e NBR 10837(2) e 

possuir resistência mínima: 4,5 MPa. 



 
 

O bloco onde for traspassado os tubos de ferro galvanizado deverão ter seus vãos 

completamente preenchidos por concreto. 

e) Execução da cinta de apoio da tampa, em concreto armado, de acordo com o 

projeto. 

2.9. Tampa metálica da caixa de descarga, macromedição e cloradores 

A tampa metálica deverá ser realizada conforme projeto, pintada com produto anti-

ferrugem e posteriormente, com tinta esmalte sintética.  

Todos os trabalhos de serralharia comum ou especial deverão realizados com a 

maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira 

qualidade.  

As soldas devem ser realizadas com qualidade, livre de defeitos e 

descontinuidades e com bom acabamento. 

O material a empregar deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 

nenhum defeito de fabricação.  

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos 

desenhos e/ou às amostras apresentadas pela contratada e aprovadas pela 

fiscalização. 

2.10. Clorador de Pastilhas 

O Clorador de Pastilhas a ser instalado neste projeto deve ser um equipamento 

cuja operação possa ser realizada em linha, ou seja, em sistemas de 

abastecimento com operação automatizada. 

Deve conter válvula reguladora de dosagem (dosador) que permita a liberação do 

cloro em quantidade constante e desejada,conforme orientação do fabricante, e de 

acordo com a Portaria nº 2914/2011.  

Deve permitir a cloração de vazões até 5,4 m3/h,  

Todos os trabalhos de serralharia comum ou especial deverão realizados com a 

maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira 

qualidade.  

As soldas devem ser realizadas com qualidade, livre de defeitos e 

descontinuidades e com bom acabamento. 

O material a empregar deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 

nenhum defeito de fabricação.  



 

 
 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos 

desenhos e/ou às amostras apresentadas pela contratada e aprovadas pela 

fiscalização. 

2.11. Cercamento 

Os postes de concreto deverão ser espaçados conforme planta do layout 

projetado e cravados à concretados a uma profundidade de 0,70m, com seção 

média de cava de no máximo 0,09 m2;  

Os tirantes devem ser previstos, no mínimo, em todos os pontos de mudança de 

alinhamento horizontal, em cada canto da cerca;  

O reaterro da cava dos postes esticadores será executado com concreto com 

resistência característica de 15 Mpa aos 28 dias, de modo a não sofrerem 

deslocamento.  

Os fios de da cerca serão fixados aos postes utilizando arame liso galvanizado 14 

BWG.  

Quando da utilização de arame farpado, estes deverão ser de aço galvanizado, 

com dois fios, classe 250, além das características fixadas pela norma NBR 6317, 

da ABNT.  

Quando da fixação do arame, deve-se assegurar que estes estejam bem 

esticados.  

Deverão ser feitas verificações aleatórias, das dimensões de altura e seção 

transversal dos postes, da inexistência de fendas ou trincas e da estabilidade dos 

mesmos, face ao reaterro executado.  

Deverão ser feitas verificações do afastamento previsto da cerca, em relação às 

edificações no interior da área cercada, resguardando, no mínimo 2 metros de 

distância. 

2.12. Limpeza Final, Entrega dos Serviços 

Após a execução de cada trecho e a reposição da pavimentação, as ruas deverão 

ser imediatamente limpas e removidos os entulhos, de modo que o tráfego de 

veículos e pedestres seja normalizado. Recomenda-se especial rapidez para estes 

serviços nas ruas onde haja atividade comercial. 

Os serviços serão entregues com as obras em condições de integridade e em 

perfeito funcionamento. 



 
 

A critério da fiscalização, a entrega dos serviços poderá ser feita por trechos. 

 


