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1. APRESENTAÇÃO

O Departamento de Engenharia e Construção – DEC do Exército Brasileiro apresenta ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT o Volume 1 – Relatório do
Projeto e Documentos para Concorrência do Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e
Restauração da Ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101/AL, trecho Div AL/SE-Div SE/BA,
subtrecho: Div AL/SE e Div AL/SE- Entr. SE-200 (p/ Propriá), segmento km 0,0 – km 0,86, extensão
868,00 m e código PNV: 101BSE0910.

O presente projeto é constituído pelos seguintes volumes:
Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos Para Concorrência
Volume 2 – Projeto de Execução
Volume 3B – Memória de Cálculo Estrutural
Volume 3C – Relatório Ambiental
Volume 4 – Orçamento da Obra

O conteúdo de cada volume é descrito a seguir:

Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos Para Concorrência

Contém a descrição da metodologia utilizada em cada uma das atividades do projeto, os cálculos e
estudos realizados e os resultados obtidos. É apresentado em tamanho A-4.
Volume 2 – Projeto de Execução

Contém as plantas, seções transversais tipo, e demais desenhos necessários à execução da obra
projetada. É apresentado em tamanho A-3.
Volume 3B – Memória de Cálculo Estrutural

Apresenta todas as memórias de cálculo da Obra de Arte Especial. É editado em formato A-4.
Volume 3C – Relatório Ambiental

Contêm uma descrição de forma detalhada dos estudos realizados com as soluções para os diversos
itens dos componentes do projeto. É editado em formato A-4.
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Volume 4 – Orçamento da Obra

Contém as composições de custos unitários que se fizeram necessárias para atender as
necessidades do Projeto Executivo. É apresentado em tamanho A-4.
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3. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO
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3. CARACTERISTICAS DA REGIÃO

Clima

O baixo São Francisco, correndo entre os estados de Alagoas e Sergipe, compreende desde a
região semi-árida, com precipitações abaixo de 800 mm anuais, passando por trechos agrestinos, até
a zona da mata e a vegetação típica do litoral, com restingas e manguezais.

Conforme a classificação de Köppen, o clima da região é tropical quente e úmido, com estação seca
de primavera-verão com chuvas e eventuais trovoadas de Norte e Nordeste; estação chuvosa de
outono-inverno, com chuvas de março vindas de norte, e chuvas do principal período, vindas de
sudeste, de abril-maio até junho-julho, com interrupções. As temperaturas variam entre 17 e 28ºC.

Hidrografia

O Rio São Francisco tem uma extensão de 2.700km, tendo suas nascentes na Serra da Canastra
(MG). Atravessa a longa depressão encravada entre o Planalto Atlântico e as chapadas do Brasil
central e segue a orientação sul-norte até aproximadamente a cidade de Barra, dirigindo-se então
para nordeste, até atingir a cidade de Cabrobó, quando inflete para sudeste, desembocando no
Oceano Atlântico.

Possui 36 tributários considerados de porte significativo, dos quais apenas 19 deles são perenes. Os
principais contribuintes são os rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande, todos
situados na margem esquerda do São Francisco, responsáveis por aproximadamente 70% das
águas. Os principais tributários da margem direita do rio são os rios Paraopeba, das Velhas, Jequitaí
e Verde Grande.
Geologia e solos

Na geologia da região do Baixo São Francisco, destaca-se a planície costeira com altitude inferior a
100m e tabuleiros do grupo Barreiras, com altitudes entre 100 e 200m. A vegetação é de dois tipos:
caatinga no trecho mais alto, e mata, na região costeira.

A parte sedimentar é formada, essencialmente, pelo Terciário (formação Barreiras), Quaternário
(aluviões e dunas), e um pouco pelo Cretáceo. A formação Barreiras constitui a maior parte dos
sedimentos da parte sul da região. Ela se constitui de tabuleiros que geralmente são trabalhados
pela erosão. Constituída de arenitos na base, de sedimentos argilo-arenosos, às vezes arenosos ou
seixosos, esta formação é muito espessa no sul e diminui progressivamente no norte.
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O limite sul, em contato com o Quaternário, forma uma barreira bem visível na paisagem. O limite
norte, em contato com o Cretáceo ou o embasamento cristalino, é menos nítido, especialmente na
região de Arapiraca, onde os tabuleiros da formação Barreiras e as colinas do embasamento
cristalino são igualmente suaves e ondulados. Nas áreas dissecadas pelos vales perto do limite
norte, os afloramentos do cristalino são mias numerosos.

Os Latossolos e os Argissolos Vermelho Amarelo constituem a maior parte dos solos encontrados
sobre esta formação. O Quaternário forma os aluviões do Rio São Francisco e dos rios Perucaba e
Piauí. Forma igualmente os depósitos arenosos, suaves ondulados ou ondulados de origem marinha
(dunas antigas fixadas e recentes) ou planos de origem fluvio-marinha, encontrados próximos ao
mar.

Os principais solos encontrados sobre essas formações são os diversos solos aluviais e as areias
quartzosas. O Cretáceo forma duas pequenas bacias: a primeira situa-se ao redor de Japoatã,
limitada aproximadamente pelas cidades de Ladeira, Gravatá, Espinheiro, Visgueiro, Malha dos Bois,
Propriá, São Miguel e Pindoba. A segunda bacia situa-se ao sul de Igreja Nova até o Tabuleiro,
formada por uma depressão alongada. Os depósitos são de natureza variável: arenitos, argilas,
argilas arenosas, dentre outros; e pertencem ao Cretáceo Inferior.
Uso do solo e demografia da região

O espaço às margens do rio foi ocupado inicialmente por criadores de gado e, a partir do século XIX,
por pequenos agricultores. A economia foi desde então, e até a década de 70 do século passado,
baseada na pesca, no cultivo do arroz e na produção de lenha, carvão e produtos de cerâmica. A
comunicação fluvial foi a marca da economia da região até 30 anos atrás, quando as estradas de
rodagem começaram a integrar os municípios ribeirinhos à economia do país.

Atualmente a grande maioria da área está sendo utilizada para agricultura e pecuária separadamente
ou associadas. A agricultura se torna claramente predominante nas porções mais próximas à foz do
rio, onde o regime de chuvas permite a implantação de culturas de ciclo mais longo, como a da canade-açúcar.

Usos Diversificados e Áreas Formadas, que representam áreas antropizadas perfazem juntas cerca
de 48% de toda a área. Entre as coberturas naturais, a Caatinga densa é a predominante, ocupando
13% de toda a área e, se a isso adicionar-se o porcentual da Caatinga Densa Degradada, chega-se
a mais de 22%. A agricultura e Pastagem também apresentam importantes percentuais, apesar da
primeira predominar apenas nas áreas mais próximas ao litoral.
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4. MEMORIAL DESCRITIVO DA PONTE EXISTENTE

4.1

Ponte existente sobre o Rio São Francisco SE/AL BR-101/SE/AL

Para melhor entendimento das estruturas e demonstração de algum conhecimento do problema, a
seguir reproduzimos o texto do livro Pontes Brasileira de autoria do Prof. Augusto Carlos
Vasconcelos.

Esta ponte tem uma longa história. Sua concepção é de longa data. Concorrências para sua
execução foram diversas vezes proteladas e o projeto modificado. Editais de concorrência foram
anulados por inúmeras influências políticas. Finalmente o edital de concorrência 58/1969 foi para
valer.

FIGURA. 1 - LOCALIZAÇÃO DA PONTE PROPRIÁ-COLÉGIO

A ponte está situada na BR-101 sobre o Rio. São Francisco, a uns 60 km da foz no Oceano Atlântico,
entre os Estados de Alagoas e Sergipe. Na margem direita está Propriá no Estado de Sergipe. E na
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esquerda, Porto Real do Colégio, em Alagoas. A construção desta obra representou um grande
passo para escoamento da produção do nordeste, principalmente a do tabaco cultivado em
Arapiraca. Lembra-se que a ferrovia já construída parava em Colégio e não prosseguia devido ao
obstáculo criado pelo grande rio.

A obra, com 793 m de comprimento, é constituída de 21 tramos de aproximadamente 33,4 m e um
grande tramo metálico, levadiço, de 91,5 m. Existia na época a intenção de tornar navegável o Rio
São Francisco para navios de grande porte, pelo menos até Paulo Afonso ou mesmo além. Era,
portanto, exigência básica do edital de concorrência que no projeto estivesse prevista essa
possibilidade para futura instalação, o que nunca ocorreu. Entretanto, as fundações e o tramo
metálico estão executados tendo em vista a possibilidade de construção de torres metálicas ou de
concreto com equipamentos para levantamento do tramo de 91,5 m.

A ponte é rodoferroviária, com 11,5 m de largura total, com pista de rolamento de 8,2 m e dois
passeios laterais de 1,65 m. A via férrea foi prevista no centro do estrado, com previsão para as
bitolas de 1,0 m e 1,6 m. Nas laterais da via férrea estão duas pistas, uma para cada direção de
tráfego, destinadas aos veículos rodoviários. Não existem grades de separação das faixas ferroviária
e rodoviária, o que faz supor que deva existir algum sinal de alerta para impedir a simultaneidade de
veículos nessas faixas.

4.2

A Concorrência (1)

Foram pré-qualificadas cinco empresas:

Construtora Ferraz Cavalcanti S. A. (que posteriormente seria vencedora da concorrência da Ponte
Rio Niterói).
Construtora José Mendes Junior S. A.
Construtora Norberto Odebrecht S. A.
Sergen-Serviços Gerais de Engenharia S. A.
Companhia Metropolitana de Construções em consórcio com Sotege-Sociedade de Terraplenagem e
Grandes Estruturas S. A.

A Mendes Junior apresentou duas variantes projetadas por Vasconcelos-Vieira Engs. Estruturais
Ltda., firma do autor. A primeira variante previa superestrutura em concreto protendido com 533 m e
metálica de 260 m. A segunda variante aumentava a parte em concreto protendido para 668,6 m e
reduzia a metálica para 124,4 m mantendo o total especificado de 793 m.
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O consórcio mencionado apresentou duas variantes para a parte metálica, uma da Projectum
Engenharia Ltda. e a outra estrangeira, da Howard, Needles, Tammmen, Bergendoff Intemational
Inc.

Dado o vulto do empreendimento e a enorme disputa entre os concorrentes, a comissão julgadora
achou conveniente dar amplo acesso dos participantes ao exame dos projetos, promovendo debates
e aceitando esclarecimentos por escrito.

A Tecnosolo, projetista das fundações da primeira variante do projeto apresentado pela Mendes
Junior, justificou através do Prof. Costa Nunes o emprego de estacas tubadas de diâmetro 70 cm e
demonstrou a estabilidade da obra no trecho em que o confinamento das estacas estava previsto no
edital. A Vasconcelos-Vieira justificou o diâmetro de 70 cm das estacas em aditamento ao parecer da
Tecnosolo, e justificou o emprego de estacas tubadas mesmo nos trechos onde era previsível a
erosão.

A Usiminas, responsável pelo projeto do arco metálico, projeto comum às firmas Mendes Junior e
Odebrecht, procurou justificar a superioridade da seção transversal adotada que conflitava com o
gabarito exigido. Justificou também a extrapolação de um memorial de cálculo desenvolvido paia um
arco de 85 m de vão.

Antes de abrir as propostas de preços, e tendo verificado que as possíveis variações de notas nos
projetos não haveriam de influenciar significativamente os resultados finais, a comissão resolveu
condicionar a abertura das propostas à anuência das firmas em cumprir determinados requisitos que
estavam sendo exigidos por alguns concorrentes. Esses requisitos se referiam às lajes protendidas
com carregamento ferroviário com espessura mínima de 20 cm (NB-2 art. 45), mínimo de 15 kgflcm2
de pré-compressão na ligação lajes x perfis (PNB-116 item 6.1.5), aceitação de estacas tubadas com
os diâmetros mínimos apresentados somente nos trechos onde o edital previa o confinamento,
demonstração da estabilidade mesmo para uma erosão do leito do rio de mais 5 m além do previsto,
limitação da pressão na rocha do fundo a 35 kgflcm2•

Abertos os envelopes das propostas de preços, foi dada a vitória à Construtora Norberto Odebrecht.

O projeto de Roberto Rossi Zuccolo Engenharia Civil e Estrutural que participou em contrato de risco
com a Odebrecht foi o grande responsável pela vitória.
Sendo assim, a obra foi construída nos anos de 1970 pelas empresas Construtora Norberto
Odebrecht e o trecho em arco metálico foi projetado, fabricado e montado pela Usiminas. O projeto
geral, principalmente dos trechos em concreto, foi desenvolvido pela empresa Roberto Rossi Zuccolo
Engenharia Civil e Estrutural. As fundações ficaram sob a responsabilidade da empresa projetista
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Consultrix do Eng. Sigmundo Golombek (informações obtidas em pesquisas de documentos da
época da construção).

FIGURA. 2 - PERFIL GERAL DA PONTE PROPRIÁ-COLEGIO (3)

4.3

A Superestrutura

O projeto da ponte resultou em grande parte das seguintes condições locais: dificuldade de execução
do cimbramento apoiado no leito do rio, grande espaço disponível para instalação do canteiro. Isto
conduzia naturalmente ao uso da pré-fabricação, associada ou não, ao tipo de construção por
balanços sucessivos.

A seção transversal da ponte (figura 3) possui quatro vigas pré-moldadas de concreto protendido
sistema Freyssinet, armadas com 24 cabos de 40 tf. Como a linha férrea foi prevista no centro da
ponte, as duas vigas centrais ficam mais próximas uma da outra, com a distância de eixo a eixo de
167 cm. As vigas de borda ficam mais afastadas com distância de 301,5 cm. A largura total do
estrado, de face a face de vigas externas, é de 890 cm, o que permite uma superposição dos
passeios de 35 cm.

Os perfis pré-moldados possuem altura constante de 209 cm e abas, superior e inferior, de igual
largura (120 cm). A aba superior é mais espessa, englobando a laje de 20 cm encaixada entre as
laterais dos perfis e protendida transversalmente. A laje inferior também é protendida
transversalmente para que sua incorporação ao conjunto seja perfeita, porém os cabos são menos
potentes, com 20 tf.
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FIGURA. 3 - SEÇÃO TRANSVERSAL DO TABULEIRO, MOSTRANDO AS PISTAS FERROVIÁRIA PARA BITOLAS DE 1 E 1,6 M E
RODOVIÁRIA (3)

Nas extremidades o projeto previu na execução das vigas pré-moldadas uma placa de concreto com
25 cm de espessura, contendo as dez ancoragens de topo, instaladas com sua correta inclinação e
com as armaduras de cintamento posicionadas com perfeição. Dada a grande concentração de
armaduras na região das ancoragens, torna-se muito difícil posicionar corretamente todos os
elementos com a placa vertical. Além disso, a aplicação do concreto nessa região é mais difícil,
exigindo uma dosagem diferente, com concreto de melhor qualidade e agregados mais finos.
Concretando essa placa previamente em posição horizontal, além de o trabalho ser mais cômodo, o
acesso dos operários se torna mais livre e a aplicação do concreto muito mais confiável. Essa placa
serve de fôrma de topo na execução da viga de 33,4 m e os cabos já encontram sua correta posição
e fixação nas extremidades.

As almas das vigas possuem em sua maior extensão 25 cm de espessura e aumentam nas
proximidades dos apoios, a partir da primeira transversina, para 70 cm por causa da necessária
resistência aos cortantes e também para facilitar o levantamento dos cabos.

As transversinas, com 20 cm de espessura, dividem o vão em seis partes iguais e ajudam
enormemente a distribuição transversal de cargas. As vigas pré-moldadas já foram construídas com
os tocos de transversinas incorporados, abrangendo sua largura total de 120 cm.

Tanto no talão inferior, como nas mesas superiores das vigas e nas alturas adequadas dos
cruzamentos das transversinas foram deixados furos para passagem dos cabos transversais de
protensão.
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Com exceção dos cabos na laje superior, que são de 40 tf, foram previstos cabos de 12 fios de 5 mm
para 20 tf. Na laje superior, os cabos de 12 fios de 7 mm foram espaçados de 77 a 83 cm, essa
variação estando condicionada ao cruzamento com os cabos longitudinais alçados que possuíam
ancoragens na face superior da viga. Na laje inferior o espaçamento dos cabos foi maior e constante
de 90 cm. Os furos de passagem dos cabos transversais foram descontados na verificação das
tensões devidas às cargas permanentes. Depois da injeção poder-se-ia considerar a seção plena, o
que não foi necessário.

Nas especificações constam diferentes resistências do concreto para a super e a infra-estrutura.
Para a super foi previsto concreto com resistência de 280 kgf/cm²• Naquela época ainda não era
especificado· o concreto pela resistência característica com quantil de 5%, porém o significado não
diferia muito do atual.

4.4

Meso e Infraestruturas (2)

Na execução das fundações foi contratada a firma Consultrix do Eng. Sigmundo Golombek para
assessoria técnica e acompanhamento das fundações. Foi ele quem estabeleceu as regras do
projeto em condições de obediência às exigências contratuais e de previsão de erosões, mesmo que,
a seu ver, essas exigências fossem exageradas em algumas situações. Foi, por exemplo, obedecida
a limitação de pressões de 35 kgf/cm² com o trabalho excessivo e penoso de alargamento de bases
de tubulões a grandes profundidades, quase 30 m. Isto aconteceu nos apoios do tramo metálico com
previsão de enormes cargas futuras nunca aplicadas.

No encontro do lado de Propriá, as fundações foram diretas sobre rochas com remoção de trechos
destas não totalmente confiáveis e sua substituição por enchimento de concreto não estrutural. No
encontro do lado de Colégio foi necessário realizar as fundações sobre tubulões.

A figura 4 mostra a distribuição geral dos tubulões. Nos apoios intermediários quatro tubulões de 1,5
m de diâmetro e camisa metálica foram suficientes.

Nos apoios 18 e 19 situados no canal principal do rio, a linha de erosão indicada pelo próprio DNER
já atingia a cota de material impenetrável (rocha), de modo que não tinha sentido obedecer a
exigência do edital de considerar no projeto mais 5 m de erosão possível. Mesmo assim Golombek
aumentou um tubulão em cada apoio, passando então de quatro para cinco tubulões. Com a
diminuição da carga por tubulão foram melhoradas as condições de estabilidade. Além disso, a
profundidade da rocha não permitiria o alargamento das bases e esse foi substituído pela cravação
20

de perfis metálicos constituídos de três trilhos soldados até atingir a nega absoluta. Por esta
descrição sucinta percebe-se que foram tomadas todas as precauções, até mesmo com algum
exagero, para garantir a completa segurança mesmo diante de erosões inesperadas do fundo.

FIGURA. 4- DISTRIBUIÇÃO DOS TUBULÕES NA PONTE PROPRLÁ-COLÉGIO (3)

Os pilares da ponte possuem em geral seção transversal retangular com 8,9 x 1,2 m do que resulta,
para uma altura média de 12 m, um grande consumo de concreto. Por isso resolveu-se criar vazios
tubulares com oito cilindros de 80 cm de diâmetro, deixando os 2 m inferiores cheios ocupados pelo
bloco de fundação.

Os blocos de fundação sobre quatro tubulões, com 2 m de altura, também consumiriam muito
concreto. Para reduzir o consumo foram projetados com a forma de um grande Ι em planta com um
retângulo circunscrito de 6,5 x 8,95 m. O pilar ficaria apoiado na parte mais estreita do bloco com 2 m
de largura. A figura 5 mostra o bloco em planta, com os tubulões e a projeção do pilar.

Estaticamente cada pilar é uma viga-parede sobre dois apoios, com espessura de 1,2 m, 6,45 m de
vão e 12 m de altura. Foi armado como viga-parede com previsão de dez vergalhões de 25 mm de
aço CA-50. Todas as armaduras são dobradas a 45 graus e passam pelos espaços externos aos
tubos que criam os vazios nos pilares.
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FIGURA. 5 - PLANTA DOS BLOCOS MOSTRANDO A POSIÇÃO DO PILAR, COM INDICAÇÃO DOS VAZIOS CRIADOS PARA
ECONOMIZAR CONCRETO. OS PILARES POSSUEM 10 M ACIMA DO BLOCO (3)
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4.5

Relatório de Sondagem da Ponte Existente

23

24

25

4.6

O Tramo Metálico

O tramo metálico foi projetado e executado pela Usiminas. Possui 91,5 m de vão e foi concebido
prevendo a possibilidade futura de executar equipamento para levantamento do vão com a finalidade
de passagem de navios. Não se sabe se foram completados os estudos relativos ao içamento da
ponte ou se foram projetadas as torres, de aço ou de concreto, para permitir sua realização.
Entretanto, foram feitas as previsões de cargas nas fundações que estão aptas para os acréscimos
futuros. As cargas são diferentes nos dois apoios, o móvel e o fixo.

No apoio móvel foi calculada a carga vertical máxima de 582 tf e a mínima de 200 tf com um
momento de 132 tfm. Nestes valores está computada a carga de 50 tf proveniente das torres. No
apoio fixo as cargas foram respectivamente de 660 tf, 81 tf e 168 tfm.

A fotografia da figura 6 mostra uma vista pouco inclinada da ponte vendo-se o vão metálico em
destaque.

FIGURA 6 - FOTO DA OBRA LOGO APÓS SUA CONCLUSÃO, VENDO-SE EM PRIMEIRO PLANO O TRAMO METÁLICO DE 91,5 M
(CORTESIA DO ENG. JOSÉ NOGUEIRA)
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5. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA PONTE EXISTENTE
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA PONTE EXISTENTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO
SE/AL BR-101
INTRODUÇÃO

A ponte está situada na BR-101 sobre o Rio. São Francisco, entre os Estados de Alagoas e Sergipe.
Na margem direita está Propriá no Estado de Sergipe. E na esquerda, Porto Real do Colégio, em
Alagoas.

FOTO-01 – VISTA GERAL DE JUSANTE DA MARGEM DE SERGIPE

OBJETIVOS

Um dos objetivos das inspeções técnicas estruturais realizadas nesta data foi de observar possíveis
anomalias, deteriorações, falhas estruturais e ou, outras não conformidades, para servirem de base
de proposições às recuperações, reforços, reparos, readequações ou, seja, melhorias a serem
sugeridas, quando do desenvolvimento do Projeto de Recuperação e Readequação da Ponte
Existente.

Ter um melhor conhecimento do problema, na observação das estruturas, seu comportamento
estrutural, funcionalidade e seu melhor aproveitamento no resultado das ampliações pela duplicação
do tráfego, pelo planejamento, também, da construção da nova ponte para exclusivo tráfego
rodoviário da BR-101/SE/AL.

Com essas premissas básicas, iniciais, é que foram realizadas as inspeções e, com isto, a
possibilidade de emitir um relatório técnico das inspeções estruturais.
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Recomendado, ainda, que inspeções subaquáticas fossem realizadas, para confirmar as boas
condições aparentes das fundações e, assim, também, observar a necessidade de recuperações e,
ou, outros serviços compatíveis, a fim de serem contemplados nos detalhamentos do projeto a ser
desenvolvido.

GENERALIDADES DAS INSPEÇÕES

Dos blocos de fundações, de coroamento dos tubulões, de uma forma geral, não foram observadas
anomalias, como fissuras ou ninhos de concretagem, tão pouco, armaduras expostas. Podendo,
entretanto, ocorrem em região abaixo da linha d’água e que deverão ser objeto de melhores
observações nas inspeções subaquáticas sugeridas.

FOTO-02 – DETALHE DE UM DOS BLOCOS DE COROAMENTO

Outro fato, relativo aos blocos, é o fato de termos constatado que houve algum desvio de cravação.
Onde em um dos blocos de coroamento, de montante, de um dos apoios, suas dimensões tiveram
que ser aumentadas.
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FOTO-03 – DETALHE BLOCO MODIFICADO

É recomendável que sejam previstos serviços de recuperação das superfícies de concreto destes
elementos. Hoje, de forma, ainda, pouco intensa, ocorre a perda da argamassa superficial, expondo
o agregado mais graúdo. Podendo, estas superfícies, serem objeto de serviços de incorporação de
cobrimentos com argamassa estrutural. Ao menos, acima da lâmina d’água ou, até mesmo, com
previsão de serviços subaquáticos para uma restauração superficial completa. Entretanto, neste
caso, com a utilização de produtos, serviços e equipamentos, para este tipo de aplicação, mais
onerosos.

Decisão, esta, que somente seria razoável de ser tomada, após a conclusão de um laudo de
inspeções subaquáticas.

FOTO-04 – DETALHE DE UM APOIO GENÉRICO COM OS PILARES COMO DESCRITOS
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Os pilares, todos inspecionados, apresentam-se, também, somente com incrustações e alguma
perda superficial de argamassa de cobrimento. Não tendo sido observadas anomalias como
armaduras expostas ou fissuras.

Entretanto, mesmo sem estas observações é de se esperar que ao se implantar serviços de
restaurações (aplicação de hidrojateamento sob pressão e apicoamentos, para incorporar nova
camada de argamassa estrutural, para mais adequado recobrimento, intervenções estas, que
fortemente recomendamos) estas anomalias não venham a surgir e devam ser tratadas.

FOTO-05 – DETALHE DE UM DOS APOIOS DO TRECHO METÁLICO

FOTO-06 – DETALHE DE OUTRO DOS APOIOS DO TRECHO METÁLICO JUNTO À MARGEM DIREITA DE SERGIPE

34

Fato que não pode ser deixado de se comentar são as infiltrações que ocorrem pelas juntas não
vedadas, nos apoios dos vãos pré-moldados. Onde esta falta de estanqueidade provoca manchas e
deteriorações dos cobrimentos dos concretos de vigas e pilares.

FOTO-07 - DETALHE DAS MANCHAS NAS SUPERFÍCIES DOS PILARES DEVIDO À FALTA DE VEDAÇÃO DAS JUNTAS NO
TABULEIRO NA REGIÃO DOS APOIOS DOS VÃOS PRÉ-MOLDADOS.

FOTO-08 – DETALHE FRONTAL DO ENCONTRO DA MARGEM DE SERGIPE – EXECUTADO SOBRE CAMADA COM
REMOÇÃO DE ROCHA E RECPOSIÇÃO DE MATERIAL E NIVELAMENTO COM CONCRETO COMO DESCRITO NO TEXTO.
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FOTO-09 – DETALHE DA PAREDE FRONTAL DO ENCONTRO DA MARGEM DE ALAGOAS – CONSTRUÍDO SOBRE
TUBULÕES.

Manchas superficiais com indicação de grandes infiltrações, também ocorrem, até com maior
intensidade, na parede frontal do encontro da margem de Alagoas. Indicando a falta de vedações
das juntas estruturais, também, nas extremidades do tabuleiro.
Nas inspeções sob o tabuleiro, na região do rio, pode-se observara, que de uma forma geral, as lajes
de fundo, de ligação entre vigas e fundo das vigas pré-moldadas, não ocorrem fissuras ou outras
anomalias.
Observa-se com maior intensidade são as deteriorações das extremidades dos cabos de protensão
da laje inferior, pela exposição e oxidação das ancoragens e fios de protensão.

FOTO-10 – VISTA INFERIOR GERAL DE QUASE UM VÃO – COM A EXPOSIÇÃO DA LAJE DE FUNDO DE LIGAÇÃO DAS
VIGAS PRÉ-MOLDADAS E FUNDO DAS VIGAS.
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As manchas laterais nas superfícies das vigas, causadas pelas águas vindas do tabuleiro pelos
dispositivos de drenagem colocados quase junto à alma da viga externa, escorrem pela região do
talão inferior da viga e com isto causam as deteriorações nas regiões dos dispositivos de ancoragem
dos cabos inferiores da laje de fundo. Exposição esta, quase que generalizada ao longo da ponte.

FOTO-11 – CASO TÍPICO E LOCALIZADO DA DETERIORAÇÃO DOS PONTOS DE ANCORAGEM DOS CABOS DA LAJE INFERIOR,
JUSTAMENTE NA REGIÃO DOS DRENOS DO TABULEIRO.

Embora, muitos outros casos deste tipo estejam ocorrendo nas regiões de ancoragens de cabos
transversais. Sejam na laje inferior, como nas transversinas, como na laje superior.

FOTO-12 – CASO TÍPICO DE DETERIORAÇÃO DE ANCORAGENS NA LAJE DE FUNDO E NA TRANSVERSINA, COM MANCHAS DE
INFILTRAÇÕES, DEVIDO AOS DRENOS, NA SUPERFÍCIE DA ALMA DA VIGA LONGARINA EXTERNA.
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As manchas e deteriorações das ancoragens, devido às águas mal drenadas do tabuleiro, ocorrem
de forma generalizada, como podemos observar. Devendo, este fato, ser observado e as causas
corrigidas, além das deteriorações já ocorridas.

FOTO-13 – DETALHE LATERAL DE UM VÃO TÍPICO DO TRECHO PRÉ-MOLDADO COM AS ANOMALIAS OBSERVADAS, MANCHAS
NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA LONGARINA E DETERIORAÇÕES NAS ANCORAGENS DA LAJE DE FUNDO.

A seguir é mostrado um detalhe de apoio do trecho pré-moldado, sobre o encontro da margem
esquerda, de Alagoas, onde as manchas superficiais são observadas e ocorrem por falta de vedação
da junta estrutural do tabuleiro, também, nesta extremidade.

FOTO-14 – DETALHE DA JUNTA DE APOIO DO ENCONTRO DE ALAGOAS – COM MUITA INFILTRAÇÃO E MANCHAS NO
CONCRETO
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Do trecho em arco metálico, pudemos verificar que poucas são as anomalias que hoje ocorrem.
Tendo-se confirmado que o mesmo já foi objeto de obras de recuperação ou restauração no
passado.

Para esta constatação, basta verificar as observações das fotos seguintes.

FOTO-15 – FOTO DE 2006 COM AS ESTRUTURAS DO ARCO, TAIS COMO ATUALMENTE, PINTADAS EM COR BRANCO.

FOTO-16 – FOTO ATUAL DO TRECHO EM ARCO METÁLICO, AINDA EM COR BRANCO COMO EM 2006.
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FOTO-17 – FOTO DOS ARQUIVOS DO DNER/DNIT DO ANO DE 2000 ONDE AS ESTRUTURAS METÁLICAS TINHAM A COR
ORIGINALMENTE EXECUTADA NOS ANOS DE 1970.

Em observação às condições estruturais do trecho em arco metálico, quanto ao alinhamento,
nivelamento, condições dos elementos metálicos, pouco pode-se constatar além de algumas
observações mais localizadas de deteriorações. Pois o comportamento, tanto do material em aço
SAC-50 (aço do tipo patinável com elevado grau de resistência à corrosão atmosférica) como de
seus elementos estruturais, é compatível com as expectativas de projeto e construção.

FOTO-18 – VISTA LATERAL DE MONTANTE DO TRECHO EM ARCO METÁLICO – SEM OBSERVAÇÕES ABATIMENTOS NA LINHA
DO TABULEIRO.
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FOTO-19 – VISTA INFERIOR DO TABULEIRO METÁLICO

Já nos seus elementos mais expostos às intempéries, como o arco propriamente dito e seus
contraventamentos, há sinais de oxidação superficial, pelas manchas observadas na inspeção.

FOTO-20 – VISTA INFERIOR DETALHE DE ELEMENTOS DE CONTRAVENTAMENTO SUPERIOR DOS ARCOS E MANCHAS DE
OXIDAÇÃO.
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FOTO-21 – DETALHE DA INTERFACE EXTERNA, NA TRANSIÇÃO DE UMA DAS EXTREMIDADES DO TRECHO EM ARCO METÁLICO
E TRECHO EM PRÉ-MOLDADO – COM SINAIS DE MANCHAS E OXIDAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA LAJE DO PASSEIO.

FOTO-22 – O MESMO DETALHE DA FOTO ANTERIOR VISTO DE CIMA DO TABULEIRO NA REGIÃO DO PASSEIO – ONDE
OBSERVAMOS QUE AS FIXAÇÕES (CHUMBADORES) DOS MONTANTES DOS GUARDA-CORPOS ORIGINAIS, AINDA
PERMANECEM, BASTANTE DETERIORADOS E VEMOS OS MONTANTES QUE OS SUBSTITUIRAM, TAMBÉM, METÁLICOS
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As juntas metálicas, das extremidades do trecho em arco metálico, já inexistem. Hoje são regiões
obstruídas por material asfáltico colocado para preenchimento do vazio entre tabuleiros.

FOTO-23 – DETALHE DE REGIÃO ONDE HAVIAM JUNTAS METÁLICAS DE TRANSIÇÃO ENTRE O TRECHO METÁLICO E O EM
PRÉ-MOLDADOS.

São regiões que necessitam de reparos e reconstituição, pela implantação de novas juntas de
transição dos tabuleiros.

As estruturas superiores do arco, seus tirantes (pendurais) e demais elementos metálicos do próprio
tabuleiro em laje do tipo ortotrópica, de uma forma geral, encontram-se ainda, em boas condições,
quanto à capacidade de suporte às cargas atuantes. Lembrando, entretanto, que estas estruturas
foram projetadas para a carga móvel do trem ferroviário TB-32 e que o mesmo não mais trafega na
transposição. Mas que, pelas poucas anomalias observadas, não são indicativas que haveria falta de
capacidade para este tráfego, desde que mantidas estas condições de conservação destes
elementos pelas suas restaurações de manutenção.
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FOTO-24 – VISTA SUPERIOR DO TABULEIRO DO TRECHO METÁLICO

Outra observação importante, sob o ponto de vista de manutenção e da durabilidade, é a forma de
embutimento dos trilhos, hoje tipo bonde, como originalmente projetados. Que, devido à própria
forma de embutimento na pavimentação asfáltica, não permite a boa manutenção do pavimento, pois
as águas ficam retidas entre os trilhos e provocam a desagregação da pavimentação asfáltica pelas
infiltrações e pressão neutra durante à carga do tráfego. Havendo a necessidade de ser corrigida tal
situação, com alterações nos materiais constituintes da pavimentação. Que sugerimos, seja
substituída por um pavimento de concreto de cimento portland (pavimento rígido) de maior
resistência a estas ações deteriorantes. Muitas substituições desta pavimentação asfáltica já
ocorreram, inclusive na própria ligação entre laje ortotrópica (placa de aço) e esta camada de
revestimento.

FOTO-25 – VISTA SUPERIOR DO TABULEIRO DO TRECHO METÁLICO – DETALHE DA JUNTA METÁLICA, AINDA, EXISTENTE
PARCIALMENTE E DETERIORAÇÃO ACENTUADA DA PAVIMENTAÇÃO NA REGIÃO DO EMBUTIMENTO DOS TRILHOS TIPO
BONDE E NA REGIÃO
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Há ainda, na região em arco metálico, a observação de um dos tirantes (pendurais) metálicos, que
encontra-se danificado. Isto por um provável impacto de veículo. Muito embora o mesmo não se
encontre inutilizado, este deverá ser objeto de recuperação.

FOTO-26 – DETALHE DE TIRANTE (PENDURAL) METÁLICO DE MONTANTE, QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO (EMBORA NÃO
ROMPIDO) POR IMPACTO DE VEÍCULO.

As fixações, em tipo barras de olhal, mesmo deste tirante danificado, como os demais, na região
inferior sobre o tabuleiro, de uma forma geral, encontram-se, ainda, em boas condições estruturais e
de suporte.

FOTO-27 – DETALHE DA FIXAÇÃO EM BARRA DE OLHAL DOS TIRANTES (PENDURAIS) NO TABULEIRO.
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O tráfego sobre a ponte é bastante intenso. Tanto de veículos pesados, leves e até carroças. Bem
como o de pedestres e ciclistas. Sendo que a própria configuração original de segurança dos
veículos, como dos passeios, não é mais adequada.

FOTO-28 – FLAGRANTE DAS INTERFERÊNCIAS DE TRÁFEGO SOBRE A PONTE, DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES,
CARROÇAS, PEDESTRES E CICLISTAS.

Verifica-se que não há segurança de que veículos invadam a faixa ou passeios de pedestres. Cuja
única proteção é o desnível dos antigos guarda-rodas (tipo meio fio elevado), entre bordo de pista e
passeios.

Fato que já ocasionou, além de acidentes fatais (vide FOTO-29), como o impacto que já danificou um
dos pendurais metálicos.

FOTO-29 – DETALHE DE ACIDENTE, RECENTE, OCORRIDO SOBRE A PONTE ONDE HOUVE A QUEDA DE UM VEÍCULO NO RIO E
MORTE DO MOTORISTA.
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Não há, portanto, o mínimo nível de segurança, atualmente exigido, para obras desta natureza. Onde
o tráfego de veículos está ocorrendo à margem de passeios de pedestres / ciclistas e, ainda, com a
possibilidade de tráfego de carroças na pista. Isto sem a menor hipótese de se imaginar, ainda, a
possibilidade de um tráfego ferroviário, mesmo que pela paralisação momentânea e sinalizada dos
demais. Fato, hoje, impossível de se prever de como ser operacionalizado tal simultaneidade.
Principalmente, pela intensa travessia de veículos pesados, caminhões e tipos bi-trem rodoviários.
SUGESTÕES E CONCLUSÕES

Quanto ao maior número de sugestões de serviços para recuperação, readequação e melhorias a
serem objeto de apresentação no Projeto de Recuperação e Readequação da Ponte Existente, estas
deverão ser apresentadas separadamente deste relatório de inspeção estrutural, com o título de
Sugestões de Serviços a Serem Implantados.

Porém, o mais importante, consideramos aqui observar, é quanto às melhorias de segurança,
mínimas, de tráfego. Mesmo que a referida ponte, após a duplicação da rodovia BR-101, pela
construção de uma nova ponte rodoviária e com previsão de novas pistas duplas, esta fique
readequada, apenas, para um tráfego mais urbano, local e, ainda, para uma previsível reativação da
ferrovia, consideramos, muito adequado e, portanto, indispensável, que dispositivos de segurança
sejam previstos de implantação nas obras de recuperação, tais como a implantação de barreiras
rígidas do tipo New-Jersey, conforme especificações da NBR14885/2004, junto ao bordos das pistas,
para a mínima proteção dos passeios de pedestres / ciclistas, da invasão dos veículos,
desgovernados, que trafegam nas pistas. Com isto, garantindo a segurança de ambos.
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6. ESTUDO HIDROLÓGICO
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ESTUDO HIDROLÓGICO
INTRODUÇÃO

Esta memória de cálculo tem por objetivo apresentar os estudos hidrológicos realizados para a
obtenção das características hidráulicas que subsidiarão o dimensionamento da ponte que será
executada sobre o Rio São Francisco, localizada no município de Propriá, Estado de Sergipe.

Inicialmente é apresentada a localização da área de estudo, bem como do ponto específico onde
será instalada a obra de arte especial. Em seguida, são apresentadas as informações adquiridas
relacionadas à topografia, fluviometria, pluviometria, hidrografia, dentre outros; uma breve
caracterização fisiográfica e econômica da área, onde são discutidas as principais características
relacionadas ao clima, hidrografia, geologia, tipos de solo, vegetação e economia dos municípios
localizados próximo à área de interesse; os estudos hidrológicos regionais; a análise das vazões
máximas e o cálculo da vazão de projeto; o estudo das chuvas intensas; a determinação das
principais características hidráulicas; e, por fim, a definição geométrica da seção hidráulica.
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está localizada na região norte do Estado de Sergipe, fronteira com o Estado de
Alagoas, próxima à foz do Rio São Francisco. Geograficamente, está entre as coordenadas
10º00’00” e 10º20’00” de latitude sul e 36º40’00” e 37º00’00” de longitude oeste. A bacia do talvegue
principal (Rio São Francisco) que drena até o ponto onde será instalada a estrutura possui uma área
de contribuição de aproximadamente 630.000,0 km2. A figura 11 apresenta a localização da bacia do
Rio São Francisco no território brasileiro. Na figura 12 pode ser observada a hidrografia da bacia e
um detalhe da área de entorno da ponte, onde são apresentadas as linhas rodoviárias e ferroviárias
e as divisões municipais.

A bacia do Rio São Francisco possui importantes aproveitamentos hidrelétricos, todos localizados à
montante da ponte em estudo. Dentre eles, podem-se destacar as usinas hidrelétricas de Três
Marias, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso (complexo) e Xingó. As UHE’s Três Marias e Sobradinho
são as principais responsáveis pela regularização da vazão do rio.
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FIGURA 07 – LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO.

FIGURA 08 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.
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AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS À ÁREA DE ESTUDO

Dados Topográficos

As informações referentes à topografia da região de implantação do empreendimento foram
adquiridas das cartas altimétrica e hipsométrica da bacia do Rio São Francisco, em escala
1:100.000, disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas - ANA, e de imagens do radar SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission) obtidas pela NASA. As imagens SRTM utilizadas correspondem
às Folhas SC-24-X-C, SC-24-X-D, SC-24-Z-A e SC-24-Z-B, e foram obtidas do site da Embrapa.
Essas imagens possuem uma resolução espacial de 90m (compatível com a escala 1:100.000) e
precisão altimétrica da ordem de 16m (Duren et al., 1998).

Para a análise da topografia do trecho onde será implantado o empreendimento, bem como para a
definição geométrica da obra, foi utilizado o levantamento topográfico planialtimétrico e
topobatimétrico realizado especialmente para a elaboração do presente projeto.
Rede Hidrológica

O monitoramento hidrológico da área de estudo (entorno do ponto de implantação da estrutura) é
realizado por meio de estações fluviométricas, operadas pela CPRM e pela Chesf, e de estações
pluviométricas, operadas pela CPRM, pelo DNOCS e pelo INMET.

Inicialmente, foram identificadas e georreferenciadas, dentro do SIG Spring 4.3, todos os postos
fluviométricos e pluviométricos em operação existentes na região. Para proceder à seleção das
estações que seriam utilizadas no presente estudo, procurou-se observar os seguintes quesitos
básicos:
•

Proximidade da estação com relação ao local onde será implantada a ponte, procurandose a melhor distribuição possível dentre as estações disponíveis;

•

Manutenção da estação de melhor qualidade dos dados e mais significativa quando
existirem duas ou mais estações próximas;

•

Qualidade da série a ser utilizada. Esse critério eliminou algumas estações cuja série
possui muitas falhas ou períodos pouco extensos de dados.

A partir da análise dos dados foram, então, selecionadas três estações fluviométricas e quatro
estações pluviométricas, cujos dados encontram-se disponíveis na rede da Agência Nacional de
Águas – ANA. As Tabelas 1 e 2 apresentam as principais características das estações consideradas
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no estudo, enquanto a Figura 9 apresenta a distribuição espacial dessas estações na região próxima
à ponte.
TABELA 1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS NO ESTUDO.

Responsável/

Período de

Código

Nome da Estação

Município

49370000

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar-AL

ANA/CPRM

1959-2007

49660000

Traipu

Traipu-AL

ANA/CPRM

1977-2008

49705000

Propriá

Propriá-SE

ANA/CPRM

1977-2008

Operadora

Dados

Observação Disponíveis
Vazão, em
3

m /s

TABELA 2 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS UTILIZADAS NO ESTUDO.

Código

Nome da Estação

Município

01036003

Igreja Nova

Igreja Nova-AL

Porto Real do

Porto Real do

Colégio

Colégio-AL

01036048

Propriá

01037003

Aquidabã

01036009

Responsável/
Operadora
DNOCS

Período de

Observação Disponíveis
1963-1999
Alturas

DNOCS

1912-1997

Propriá-SE

ANA/CPRM

1979-2009

Aquidabã-SE

DNOCS

1913-1991
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Dados

diárias de
chuva, em
mm

FIGURA 9 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS E PLUVIOMÉTRICAS.

Hidrografia

A rede hidrográfica da bacia do Rio São Francisco foi obtida da Carta Geológica do Brasil ao
Milionésimo, desenvolvida pela CPRM, enquanto a hidrografia da região estudada (mais refinada) foi
obtida a partir dos Modelos Digitais de Elevação do Terreno, provenientes do SRTM.
A Figura 10 mostra a hidrografia da região localizada próxima à ponte sobreposta a um Modelo
Digital de Elevação do Terreno que apresenta cotas a cada 10m nos primeiros 100m.
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FIGURA 10 - HIDROGRAFIA E ELEVAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO.

Geologia e solos

Os dados descritivos relativos à geologia da região de estudo foram obtidos da Carta Geológica do
Brasil ao Milionésimo, em escala 1:1.000.000, produzida pelo Serviço Geológico do Brasil e
disponibilizada pela CPRM. Os dados relativos aos solos foram obtidos do Mapa de Solos, em escala
1:1.000.000, disponibilizado pelo IBGE.
ANÁLISE DAS VAZÕES MÁXIMAS E DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE PROJETO

Neste item é apresentada uma análise das vazões máximas bem como a determinação da vazão de
projeto para a estrutura de transposição do rio.
Para a análise das vazões diárias máximas mensais e anuais foram utilizados os dados das estações
“Pão de Açúcar”, “Traipu” e “Propri á”, localizadas ao longo do Rio São Francisco. Esses postos
apresentam uma série de dados confiável, com poucas falhas e com séries de dados de mais de 30
anos.
O cálculo da vazão de projeto foi realizado utilizando-se os dados da estação “Propriá”, que se
encontra a aproximadamente 200m do local de implantação da ponte. A verificação da consistência
dos dados dessa estação foi feita a partir da comparação com as observações registradas nas
estações vizinhas “Traipu” e “Pão de Açúcar”.
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Análise das vazões máximas

Das séries de vazões líquidas diárias das estações “Propriá”, “Traipu” e “Pão de Açúcar”, obtidas
para os períodos de 1977 a 2008, 1977 a 2008 e 1959 a 2007, respectivamente, foram calculados o
valores máximos mensais e anuais. As Figuras 11 a 13 apresentam a distribuição das vazões
máximas diárias mensais e anuais para os postos analisados.

Vazões máximas anuais (Posto Propriá)
16000,0

14000

14000,0

12000

12000,0

10000

10000,0

y = -183,3x + 370980

3

Q (m /s)

Q (m3/s)

Vazões máximas mensais (Posto Propriá)
16000

8000
6000

8000,0
6000,0

4000

4000,0

2000

2000,0

0

0,0
1975

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Mês

(A) MÁXIMAS MENSAIS DAS VAZÕES DIÁRIAS

1980

1985

1990
1995
Ano

2000

2005

2010

(B) MÁXIMAS ANUAIS DAS VAZÕES DIÁRIAS

FIGURA 11 - VAZÕES MÁXIMAS MENSAIS E ANUAIS NA ESTAÇÃO PRÓPRIÁ (1977-2008).
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FIGURA 12 - VAZÕES MÁXIMAS MENSAIS E ANUAIS NA ESTAÇÃO TRAIPU (1977-2008).
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FIGURA 13 - VAZÕES MÁXIMAS MENSAIS E ANUAIS NA ESTAÇÃO PÃO DE AÇÚCAR (1959-2007).
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Dos registros históricos da estação Propriá, representados na Figura 11, observou-se que a vazão
máxima medida foi de 15.046,0 m3/s e ocorreu no dia 15 de abril de 1985. Nas três estações
analisadas, foi verificada uma tendência de diminuição das vazões diárias máximas anuais ao longo
do tempo, com os maiores valores ocorrendo nos anos de 1979, 1985, 1992 e 2004.
Da variação das vazões máximas mensais ao longo do ano, nas três estações estudadas, observase que o período de aumento da vazão do rio se apresenta entre os meses de fevereiro a maio. Já
os menores valores de vazão máxima acontecem entre os meses de junho a setembro.
Determinação da vazão de projeto

Para a determinação da vazão de projeto foram utilizados os métodos estatísticos de Gumbel e de
Hazen, sugeridos no Manual de Hidrologia do DNIT. O tempo de recorrência (TR) considerado foi de
100 anos, de acordo com a IS-203 também do DNIT.

Cálculo pelo Método de Gumbel

Baseado na teoria dos extremos de amostras ocasionais, Gumbel demonstrou que, se o número de
vazões máximas anuais tende para infinito, a probabilidade “P” de uma dada descarga ser superada
por um certo valor da variável aleatória é dada pela equação seguinte, para um número infinito de
elementos:

P = e −e

−y

Sendo:
P – Probabilidade de não ocorrerem descargas maiores;
e–Base dos logaritmos neperianos;
y–variável reduzida.
Na prática, pode-se levar em conta o número real de anos de observação utilizando-se a fórmula
devida a Ven Te Chow, que demonstrou que a maioria das funções de frequência, aplicáveis em
Hidrologia, pode ser resolvida pela equação geral:

Q(t ) = Q + σ .K (t )
Sendo:
Q(t) – Vazão máxima para o tempo de recorrência previsto;

Q – Vazão média obtida da série disponível;
 – Desvio-padrão do universo;
K(t) – Fator de frequência, que depende do número de amostras e do tempo de recorrência.
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A probabilidade (p), em percentagem, de não ser excedida uma dada descarga, e o tempo de
recorrência (TR) correspondente em anos podem ser obtidos pelas expressões abaixo:

m 

p =100.1−

 n +1
TR =

100
100 − p

Sendo:
m–número de ordem da série anual, organizada de forma decrescente.

A Tabela 3 apresenta os dados utilizados para a determinação da vazão máxima de projeto,
calculados a partir da série histórica do Posto “Propriá”, enquanto a Tabela 4 apresenta os valores de
“y”, “K(t)” e vazão de projeto (Q) determinados para os tempos de recorrência (TR) de 10, 15, 25, 50 e
100 anos.
TABELA 3–DADOS UTILIZADOS PARA A DETERMINAÇÃO DA VAZÃO MÁXIMA DE PROJETO PELO MÉTODO DE GUMBEL.

Vazões em

Vazões

N. de

3

(m /s)

ordem

1977

4655,2

1

15046,0

1978

4268,8

2

1979

14090,0

1980

Ano

ordem

Valor

p

TR

y

2,6

97,0

33,0

3,481

14090,0

2,3

93,9

16,5

2,772

3

11917,0

1,7

90,9

11,0

2,351

9455,0

4

9933,2

1,2

87,9

8,3

2,046

1981

8371,0

5

9455,0

1,0

84,8

6,6

1,806

1982

8825,2

6

8876,0

0,9

81,8

5,5

1,606

1983

8876,0

7

8825,2

0,8

78,8

4,7

1,434

1984

7168,8

8

8371,0

0,7

75,8

4,1

1,281

1985

15046,0

9

8102,0

0,6

72,7

3,7

1,144

1986

7418,0

10

7625,8

0,5

69,7

3,3

1,019

1987

2712,4

11

7418,0

0,5

66,7

3,0

0,903

1988

2712,4

12

7168,8

0,4

63,6

2,8

0,794

1989

5919,0

13

5919,0

0,0

60,6

2,5

0,692

1990

5509,0

14

5509,0

-0,1

57,6

2,4

0,594

1991

4864,8

15

4971,0

-0,2

54,5

2,2

0,501

1992

11917,0

16

4864,8

-0,2

51,5

2,1

0,411

1993

8102,0

17

4655,2

-0,3

48,5

1,9

0,323

1994

4971,0

18

4438,8

-0,4

45,5

1,8

0,238

1995

2660,1

19

4268,8

-0,4

42,4

1,7

0,154

1996

2246,8

20

2954,3

-0,8

39,4

1,7

0,071

1997

2513,8

21

2942,6

-0,8

36,4

1,6

-0,012

1998

2408,4

22

2712,4

-0,8

33,3

1,5

-0,094

1999

2460,8

23

2712,4

-0,8

30,3

1,4

-0,177

decrescente
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Normalizado

2000

2567,7

24

2660,1

-0,9

27,3

1,4

-0,262

2001

2276,5

25

2567,7

-0,9

24,2

1,3

-0,349

2002

2083,0

26

2513,8

-0,9

21,2

1,3

-0,439

2003

2073,6

27

2460,8

-0,9

18,2

1,2

-0,533

2004

9933,2

28

2408,4

-0,9

15,2

1,2

-0,635

2005

4438,8

29

2276,5

-1,0

12,1

1,1

-0,747

2006

2954,3

30

2246,8

-1,0

9,1

1,1

-0,875

2007

7625,8

31

2083,0

-1,0

6,1

1,1

-1,031

2008

2942,6

32

2073,6

-1,0

3,0

1,0

-1,252

Média

5752,09

0,00

σ

3633,83

1,00

0,538


1,137

TABELA 4 – VALORES DE Y, K(T) E VAZÃO MÁXIMA PARA DIVERSOS TEMPOS DE RECORRÊNCIA.
3

TR (anos)

y

Kt

Q (m /s)

10

2,250

1,506

11.223,88

15

2,674

1,878

12.576,78

25

3,199

2,340

14.253,69

50

3,902

2,958

16.501,37

100

4,600

3,572

18.732,45

Cálculo pelo Método de Hazen
Segundo Hazen, as descargas máximas anuais dos registros de um curso d’água distribuem-se, em
uma representação logarítmica, segundo a distribuição de frequência normal de Gauss.
Com isto, a partir dos registros fluviométricos de um posto, pode-se organizar uma série de máximas
anuais, dispondo-se em ordem decrescente, com seus respectivos números de ordem, a partir do
qual são calculados os tempos de recorrência pela expressão seguinte:

TR =

n
m− 1

2

Sendo:

n–Número de anos de observação;
m–Número de ordem da descarga.

A probabilidade de determinada descarga ser igualada ou superada pode ser estabelecida pela
expressão:

p=

100
(em porcentagem)
TR
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Sendo:
p–Probabilidade de ser igualada ou superada determinada cheia;
TR–Tempo de recorrência.

A descarga de projeto para os diversos tempos de recorrência, e sua probabilidade de ocorrer ou ser
superada, devem ser calculadas pela expressão abaixo:

Q(t ) = Q + σ .K
Sendo:
Q(t) – Vazão máxima para o tempo de recorrência previsto;

Q – Vazão média obtida da série disponível;
 – Desvio-padrão do universo;
K – Valor que decorre da deformação de uma distribuição de probabilidade logarítmica normal.

Para alcançar o ajustamento da curva média, Hazen estabeleceu valores para K, que decorrem da
deformação de uma distribuição de probabilidade logarítmica normal. Essa deformação consiste na
adição ou subtração de uma constante às descargas de uma distribuição normal, alterando-se,
assim, somente a média e o desvio-padrão, mantendo-se os coeficientes de variação e de assimetria
inalterados, resultando daí uma distribuição de probabilidade logarítmica modificada.

Os coeficientes de variação e assimetria são calculados pelas expressões:

σ
CV =
Q

e

CA =

(

n.∑ Q − Q

)

3

(n − 1)(. n − 2).σ 3

Sendo:
CV – Coeficiente de variação;
CA – Coeficiente de assimetria;

Os demais símbolos têm os mesmos significados anteriores.
Levando-se em conta que somente se consegue um significado estatístico adequado para o
coeficiente de assimetria com mais de 140 anos de observação, Hazen sugeriu a correção desse
coeficiente multiplicando-se pelo fator F=(1+(8,5/n)), sendo n o número de observações, dando
origem ao coeficiente de assimetria corrigido:
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 8,5 
CS = CA.1 +

n 

Conhecendo o coeficiente de assimetria corrigido, obtém-se o valor da descarga máxima com o
auxílio da Tabela de “Coeficiente para uma Distribuição de Probabilidade Logarítmica Modificada”,
apresentada no Manual de Hidrologia do DNIT, que fornece os valores de K para os diversos tempos
de recorrência e probabilidades de ser excedidos.

A Tabela 5 apresenta os dados utilizados para a determinação da vazão máxima de projeto,
calculados pelo Método de Hazen, enquanto a Tabela 6 apresenta os valores de “K” e vazão de
projeto (Q) determinados para o tempo de recorrência (TR) de 2, 5, 20 e 100 anos.
TABELA 5 – DADOS UTILIZADOS PARA A DETERMINAÇÃO DA VAZÃO MÁXIMA DE PROJETO PELO MÉTODO DE HAZEN.

N. de
Ordem

Vazões em
ordem

(Q-Qm)

(Q-Qm)

2

(Q-Qm)

3

TR

p

decrescente

1

15046,0

9293,91

86.376.694,0

802.776.898.591,7

64,00

1,6

2

14090,0

8337,91

69.520.681,2

579.656.924.078,3

21,33

4,7

3

11917,0

6164,91

38.006.069,5

234.303.856.318,6

12,80

7,8

4

9933,2

4181,11

17.481.649,7

73.092.635.514,1

9,14

10,9

5

9455,0

3702,91

13.711.514,9

50.772.454.751,3

7,11

14,1

6

8876,0

3123,91

9.758.790,5

30.485.546.796,8

5,82

17,2

7

8825,2

3073,11

9.443.982,2

29.022.361.067,6

4,92

20,3

8

8371,0

2618,91

6.858.670,1

17.962.214.232,0

4,27

23,4

9

8102,0

2349,91

5.522.059,5

12.976.322.376,5

3,76

26,6

10

7625,8

1873,71

3.510.775,2

6.578.161.597,5

3,37

29,7

11

7418,0

1665,91

2.775.243,7

4.623.295.975,0

3,05

32,8

12

7168,8

1416,71

2.007.056,7

2.843.409.815,8

2,78

35,9

13

5919,0

166,91

27.857,7

4.649.626,2

2,56

39,1

14

5509,0

-243,09

59.094,6

-14.365.515,4

2,37

42,2

15

4971,0

-781,09

610.107,4

-476.551.055,9

2,21

45,3

16

4864,8

-887,29

787.290,1

-698.557.599,0

2,06

48,4

17

4655,2

-1096,89

1.203.175,8

-1.319.756.010,7

1,94

51,6

18

4438,8

-1313,29

1.724.740,4

-2.265.090.722,9

1,83

54,7

19

4268,8

-1483,29

2.200.160,3

-3.263.483.888,1

1,73

57,8

20

2954,3

-2797,79

7.827.649,7

-21.900.149.142,7

1,64

60,9

21

2942,6

-2809,49

7.893.260,6

-22.176.073.898,3

1,56

64,1

22

2712,4

-3039,69

9.239.737,9

-28.085.973.269,1

1,49

67,2

23

2712,4

-3039,69

9.239.737,9

-28.085.973.269,1

1,42

70,3

62

24

2660,1

-3091,99

9.560.425,2

-29.560.774.533,4

1,36

73,4

25

2567,7

-3184,39

10.140.363,4

-32.290.909.376,7

1,31

76,6

26

2513,8

-3238,29

10.486.546,2

-33.958.516.719,6

1,25

79,7

27

2460,8

-3291,29

10.832.614,3

-35.653.315.545,0

1,21

82,8

28

2408,4

-3343,69

11.180.287,7

-37.383.457.705,5

1,16

85,9

29

2276,5

-3475,59

12.079.751,7

-41.984.309.125,0

1,12

89,1

30

2246,8

-3505,29

12.287.084,1

-43.069.838.558,7

1,08

92,2

31

2083,0

-3669,09

13.462.248,7

-49.394.252.207,7

1,05

95,3

32

2073,6

-3678,49

13.531.316,0

-49.774.861.055,5

1,02

98,4

TABELA 6 – VALORES DE K E VAZÃO MÁXIMA PARA OS TEMPOS DE RECORRÊNCIA DE 2, 5, 20 E 100 ANOS.
3

TR (anos)

Kt

Qmáx (m /s)

2,0

0,19

6442,52

5,0

0,72

8368,45

20,0

1,96

12874,40

100,0

3,41

18.143,46

Foi, então, construído um gráfico de ajuste da distribuição das vazões máximas observadas com a
distribuição das probabilidades obtidas pelos métodos de Gumbel e de Hazen (Figura 14).
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FIGURA 14 - AJUSTE DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS OBSERVADAS COM AS DISTRIBUIÇÕES DE GUMBEL E DE
HAZEN.
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A partir dos resultados obtidos, definiu-se como vazão máxima centenária no ponto de implantação
da estrutura aquela obtida a partir da análise da estação “Propriá” para a Distribuição de Gumbel, ou
seja:

•

18.732,45 m3/s

Vazão máxima de projeto (TR=100)

A título de verificação, foi feita uma comparação da vazão máxima centenária de projeto obtida para
a estação “Propriá” com a vazão de projeto obtida a partir dos registros da estação “Traipu”, também
localizada na calha do Rio São Francisco. A tabela 7 apresenta as vazões máximas de projeto para
as duas estações com suas respectivas áreas de drenagem (AD).

TABELA 7 - COMPARAÇÃO ENTRE AS VAZÕES MÁXIMAS CENTENÁRIAS OBTIDAS PARA AS ESTAÇÕES “PRÓPRIÁ” E “TRAIPU”.

3

2

Estação

Qmáx (m /s)

AD (km )

Propriá

18.732,45

630.000

Traipu

16.698,16

629.000

ESTUDO DE CHUVAS INTENSAS

Para a análise das precipitações diárias máximas mensais e anuais foram utilizados os dados das
estações “Igreja Nova”, “Porto Real do Colégio”, “Propriá” e “Aquidabã”, localizadas próximo da área
de interesse. Esses postos apresentam séries históricas de mais de 30 anos.
Para caracterização das chuvas intensas, que subsidiará o cálculo dos elementos de drenagem da
estrada na região de influência da ponte, inicialmente foram avaliados os dados das estações Porto
Real do Colégio-DNOCS e Propriá-ANA. A estação “Porto Real do Colégio” apresenta uma série de
83 anos, com início em 1912 e último registro em 1997, enquanto a estação “Propriá” conta com 33
anos de registros, entre os anos de 1973 até 2009. Com base nas séries analisadas, a chuva intensa
com período de 100 anos de recorrência foi avaliada em 150 mm, para o posto “Porto Real do
Colégio”, e em 130 mm para “Propriá”.

Tendo presente que na atualidade o planeta está experimentando alterações climáticas de caráter
global, que influenciam os regimes hidrológicos, optou-se por realizar o estudo de chuvas intensas
utilizando-se os registros da estação “Propriá”. Nessa estação, apesar de apresentar uma série
histórica de 33 anos, os dados são recentes (1973-2009) e refletem o impacto atual das alterações
climáticas.
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Análise das precipitações máximas

Foram traçados gráficos (Figuras 15 e 16) que correlacionam os valores máximos anuais das
precipitações diárias com o tempo, para os quatro postos considerados.
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FIGURA 15 - PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS ANUAIS.
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FIGURA 16 - PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS ANUAIS.

Da Figura 19(a), é possível observar que nos últimos trinta anos as maiores taxas de precipitação
máxima ocorreram nos anos de 1987, 1993, 2005 e 2009, enquanto os anos de 1979 e 1990
registraram as menores taxas de precipitação máxima anual.

As distribuições das médias mensais das precipitações máximas, para cada mês do ano, estão
apresentadas nas figuras 17 e 18. Os meses de março a julho apresentam os mais altos valores de
precipitação, entre 22 e 40 mm, enquanto nos meses de estiagem (agosto a dezembro) esses
valores não ultrapassam os 18 mm.
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FIGURA 17 - MÉDIAS MENSAIS DAS PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS.
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FIGURA 18 - MÉDIAS MENSAIS DAS PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS.

Cálculo das precipitações máximas

De posse das máximas precipitações diárias anuais do posto “Propriá”, e utilizando-se o método
estatístico de Gumbel, partiu-se para a determinação da precipitação máxima diária para os tempos
de recorrência de 10, 15, 25 e 50 anos. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 8.

TABELA 8 – PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DIÁRIAS PARA OS DADOS DO POSTO “PROPRIÁ”.

Posto

Propriá

Nº

31

Pm
(mm)
63,8

Precipitação (em mm) de 1 dia
D.P.
10 anos
18,9

92,3
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15

25

50

anos

anos

anos

99,4

108,2

119,9

100 anos
131,5

Sendo:

Nº - número de anos da série histórica;
Pm - precipitação média, e
D.P. - desvio padrão.

Para durações inferiores a um dia, foi feita a correlação com o Método das Isozonas.

Método das Isozonas

Este método foi desenvolvido pelo Engº. José Torrico e está exposto em sua publicação Práticas
Hidrológicas. Para este método, a chuva de um dia, em cada tempo de recorrência, é convertida em
24 horas, multiplicando-se estas pelo coeficiente 1,10 que é a relação 24 horas/1 dia.

A figura 19 apresenta o mapa de isozonas para o Brasil. Do mapa foi observado que o posto
considerado localiza-se na isozona B.

FIGURA 19 - MAPA DE ISOZONAS DO BRASIL, APRESENTADO PELO ENGº. JOSÉ TORRICO.

Com base nos dados do mapa de isozonas foram fixadas as porcentagens correspondentes à
discretização da precipitação de um dia em 1 hora e em 6 minutos de duração, para os tempos de
recorrência de 10, 15, 25 e 50 anos (Tabela 9).
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TABELA 9 – PERCENTAGENS CORRESPONDENTES À DISCRETIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO DE UM DIA EM 1 HORA E EM 6
MINUTOS DE DURAÇÃO.

RELAÇÃO

1 hora / 24 horas

6 minutos / 24 horas

Tr (anos)

10

15

25

50

100

10

15

25

50

100

Porcentagem

38,4

41,0

44,4

48,7

53,0

8,5

9,2

10,0

11,1

10,9

Assim, foram obtidos os valores de precipitação, em mm, para 1 hora e 6 minutos de duração nos
tempos de recorrência já mencionados. Na Tabela 10 podem ser observados esses valores.
TABELA 10 – VALORES DE PRECIPITAÇÃO MÁXIMA PARA 6MIN, 1H E 24H PARA OS TEMPOS DE RECORRÊNCIA DE 10, 15, 25 E
50 ANOS.

Tempo de Recorrência
Hora

10 anos

15 anos

25 anos

50 anos

100 anos

0,1

8,5

9,2

10,0

11,1

10,9

1,0

38,4

41,0

44,4

48,7

53,0

24,0

101,6

109,3

119,0

131,9

144,7

A partir dos valores apresentados na Tabela 10, foram traçadas as curvas de Precipitação - Duração
- Tempo de Recorrência, para o posto selecionado, que estão apresentadas na Figura 24.
As curvas de Intensidade - Duração - Tempo de Recorrência foram obtidas a partir do gráfico da
Figura 16 e estão apresentadas na Figura 25.
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Curva Precipitação-Duração-Tempo de Recorrência
(Posto Propriá - Cód. 01036048)
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FIGURA 20 - CURVAS DE PRECIPITAÇÃO - DURAÇÃO - TEMPO DE RECORRÊNCIA.
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Curva Intensidade-Duração-Tempo de Recorrência
(Posto Propriá - Cód. 01036048)
120

100

Intensidade (mm/h)

80

60

40

20

0
0,1

1,0
10,0
Te mpo de duração (h)
T R=10 anos

T R=15 anos

T R=50 anos

T R=100 anos

100,0

T R=25 anos

FIGURA 21 - CURVAS DE INTENSIDADE - DURAÇÃO - TEMPO DE RECORRÊNCIA.
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DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

Neste capítulo são definidas as propriedades geométricas da obra necessárias para comportar a
vazão de projeto, conforme as condições do local de implantação da obra de arte especial.

Níveis médio normal e máximo histórico no local de implantação da ponte

Conforme registrado anteriormente, a vazão máxima histórica observada na estação “Propriá”, para o
período de 1977 a 2008, foi de 15.046,0 m3/s registrada no dia 15 de abril de 1985, o que
corresponde a uma elevação do nível d’água na cota 13,9m, aproximadamente 2,1m abaixo da cota
inferior da ponte existente. A vazão de longo termo (média das vazões médias anuais) de toda a
série histórica corresponde a uma elevação do nível d’água na cota 5,1m.

Os valores das cotas dos níveis máximo e médio históricos se referem ao levantamento topográfico
planialtimétrico cadastral e topobatimétrico do local da ponte sobre o Rio São Francisco, realizado
para a elaboração do presente projeto.

Considerações relacionadas à definição geométrica da obra de arte especial

A velocidade máxima para a obra de transposição do talvegue deverá ser inferior ao limite de erosão
das paredes do talvegue. Para a definição da faixa de variação da velocidade máxima admissível,
foram consideradas as características de vegetação e erosividade dos taludes que conformam o
talvegue e as margens do rio apresentadas a seguir.
Conjunto de solos conformado predominantemente por material argiloso, com afloramentos de rocha
medianamente alterada a pouco alterada, e presença de vegetação na forma de tufos de grama com
parcelas de solo exposto, que apresentam uma faixa de variação da velocidade máxima admissível
da água entre 0,60 e 1,30m/s.

Os dados de velocidade máxima correspondem aos dados tomados da Tabela 31 (pág. 127) do
Manual de Drenagem Rodoviário do DNIT, publicação IPR-724 de 2006.

Para os bancos de areia fina e média presentes no leito do rio, e que apresentam velocidade máxima
admissível de 0,45m/s, foi considerado que os mesmos são permanentemente erodidos e reconformados durante a passagem das cheias anuais do rio.

O nível d'água à montante da obra não deverá ultrapassar a cota de nível máximo admissível, fixada
em função da altura do aterro e das restrições de alagamento da área à montante da ponte. Para o
caso da ponte sobre o Rio São Francisco, os acessos à ponte já existente confinam o fluxo do rio a
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uma seção de escoamento restrita, o que tem como efeito a elevação do nível à montante da ponte.
Conforme apresentado nas figuras. 22 e 23, os impactos da elevação do nível à montante da ponte
existente são de conhecimento das autoridades municipais e estaduais, já que após a implantação
dessa ponte, em 1972, o rio apresentou diversas cheias históricas como as de 1979, 1985, 1992 e
2004.
As características hidráulicas da ponte em estudo foram definidas de forma a não impor à ponte
existente um controle hidráulico à jusante que origine uma restrição no escoamento, tendo como
efeito a formação de um remanso sobre a ponte atual. O efeito indesejado do remanso pode ter
como conseqüência uma elevação adicional do nível d’água sob a ponte existente, reduzindo ainda
mais seu nível de segurança e aumentado o nível de alagamento durante a passagem da cheia
centenária.

FIGURA 22. EFEITOS DA ELEVAÇÃO DO NÍVEL À MONTANTE DA PONTE EXISTENTE, NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE, DURANTE
A PASSAGEM DA CHEIA DE ABRIL DE 1985.

FIGURA 23. EFEITOS DA ELEVAÇÃO DO NÍVEL À MONTANTE DA PONTE EXISTENTE, NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE, DURANTE
A PASSAGEM DA CHEIA DE FEVEREIRO DE 2004.
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Determinação do vão e da elevação mínima da ponte

A Figura 24 apresenta a planta do levantamento planialtimétrico no local de implantação da nova
ponte sobre o Rio São Francisco. A ponte atual representa a seção de controle hidráulico que
corresponde à de maior estrangulamento do rio. Dessa forma, a ponte existente controla as
condições de escoamento do rio durante as passagens das enchentes. A execução da nova ponte,
num traçado à jusante da ponte atual, não deve induzir no regime de escoamento do rio o efeito de
remanso na seção de controle. Assim sendo, a nova ponte, localizada à jusante, foi dimensionada
com um vão efetivo 20m maior do que o vão efetivo da ponte existente, apresentando condições
hidráulicas mais favoráveis e minimizando a possibilidade de induzir um efeito de remanso no regime
de escoamento durante a passagem das enchentes.

FIGURA 24 - LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO.

Tendo como base o levantamento planialtimétrico, foi determinada uma declividade longitudinal (I) do
rio no local de execução da ponte de 0,00062m/m. A declividade usada corresponde à média das
declividades calculadas com as elevações do nível d’água, nas margens direita e esquerda do rio,
numa faixa de 200m do local da ponte existente.
No local de implantação da nova ponte o rio apresenta uma largura aproximada de 700m, no período
de vazões médias. A margem direita do rio apresenta vegetação densa, com possibilidade de
presença de árvores ou ramos submersos dentro do canal, quando da passagem da cheia de 100
anos, conforme pode ser observado na figura 29. A margem esquerda apresenta alguma vegetação,
predominantemente grama com porções de solo exposto, e árvores ou ramos esporádicos que serão
submersos, na margem do canal, quando da passagem das enchentes, conforme pode ser
observado na Figura 26.
Tomando como referência inicial a Tabela 33 (pág. 128) do Manual de Drenagem Rodoviário do
DNIT, publicação IPR-724 de 2006, e com base nas considerações apresentadas relacionadas às
características das margens do rio, foi realizada a simulação de um conjunto de elevações e vazões
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observadas na estação Propriá/SE, publicadas no portal da Chesf. Com base nessas simulações, foi
definido o coeficiente de rugosidade (n) utilizado no valor de 0,096.

FIGURA 25. CARACTERÍSTICAS DO RIO SÃO FRANCISCO E DA VEGETAÇÃO DA MARGEM DIREITA NO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
DA PONTE.

FIGURA 26. CARACTERÍSTICAS DO RIO SÃO FRANCISCO E DA VEGETAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA PRÓXIMA AO LOCAL DE
IMPLANTAÇÃO DA PONTE.

Para a vazão máxima de projeto de 18.732,5m3/s e para as condições de declividade e rugosidade
se tem uma relação (A x R2/3)MAX, conforme apresentado na equação abaixo.

Para a seção hidráulica no local de implantação da ponte foi determinada a variação da relação A x
R2/3 com a elevação da lâmina d’água. A figura 31 apresenta a relação cota vs. A x R2/3, com a
indicação do valor (A x R2/3)MAX estimado para a vazão máxima de projeto. A figura 28 apresenta a
relação entre a cota e a velocidade (V) no canal de escoamento, abaixo da ponte, para a seção
hidráulica modelada.
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Para a vazão de projeto, a velocidade de escoamento foi estimada em 1,51m/s, que se encontra
acima da faixa admissível para as condições dos materiais que conformam a margem esquerda, o
leito do rio e as características de vegetação.
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FIGURA 28 – CURVA COTA VS. VELOCIDADE COM A INDICAÇÃO DA VELOCIDADE PARA (A X R2/3)MAX NO LOCAL DE
IMPLANTAÇÃO DA NOVA PONTE

Para a vazão de projeto (18.732,5m3/s), o nível do ponto mais baixo da nova ponte não deverá
apresentar cota inferior a 16,80m, que corresponde a 1,0m acima do nível d’água esperado no rio
durante a passagem da cheia centenária.
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Para as condições topográficas apresentadas no levantamento planialtimétrico cadastral e
topobatimétrico do local da ponte sobre o Rio São Francisco, realizado para a elaboração do
presente projeto, e em função das condições de solo e de vegetação presentes no local foi definida a
seção da ponte apresentada a seguir.

Seção da obra de arte especial (Vão de 363,0m)

A ponte deverá possuir um vão livre mínimo de 825,0m, garantindo uma seção de escoamento
hidráulico mínima de 12.136,0m2 entre o leito do rio e a elevação 15,80m, sendo descontada a seção
transversal do sistema de suporte da ponte. A Figura 29 apresenta a seção transversal ao Rio São
Francisco no local de implantação da nova ponte, à jusante da ponte existente.

FIGURA 29 – SEÇÃO TRANSVERSAL AO RIO SÃO FRANCISCO NO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA PONTE (VÃO LIVRE DE
825,0M).
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CONCLUSÕES

As principais conclusões deste estudo são as seguintes:
•

O nível do ponto mais baixo da ponte não deverá apresentar elevação inferior a 16,8m;

•

A elevação mínima da ponte na cota 16,8m é a mínima necessária para garantir a passagem
da cheia centenária, conforme as condições hidráulicas apresentadas neste estudo, sem
induzir o efeito de remanso na ponte existente localizada imediatamente à montante.

•

Deverá ser garantida uma seção de escoamento mínima de 12.136,0m2 abaixo da cota 15,8m
(um metro abaixo do nível mínimo da ponte).

•

A geometria da seção hidráulica deverá ser ajustada para garantir a área de escoamento
mínima necessária entre o leito do rio e a elevação 15,8m, em função da presença dos
elementos de suporte da ponte (pilares).

•

Devido à proximidade entre as estruturas, o sistema de suporte da nova ponte deverá ser
locado de forma a coincidir com o sistema de pilares da ponte existente. A seção transversal
dos pilares deverá apresentar largura máxima igual a dos pilares existentes e, nas faces de
montante e jusante, forma semicircular, de raio igual à metade da largura do pilar. Essa
recomendação visa aperfeiçoar as condições do fluxo d’água, quando da passagem de
enchentes, sem alterar o regime de escoamento da ponte existente localizada logo à
montante.

•

A fundação do sistema de suporte da nova ponte deverá ser realizada na rocha sã. A
velocidade da água durante a passagem das enchentes promoverá a erosão de depósitos de
materiais inconsolidados (areias, siltes ou argilas) presentes na calha do rio ou do solo
residual da margem esquerda se os mesmos não se encontrarem adequadamente
protegidos.

•

O aterro de acesso à ponte na margem esquerda deverá apresentar elevação mínima na cota
16,80m. As escavações para a implantação da estrada de acesso à cabeceira da margem
direita não deverão ser executadas abaixo da elevação 16,80.

•

O aterro próximo da cabeceira da ponte na margem esquerda deverá ser dimensionado e
protegido para suportar a velocidade de escoamento da seção da ponte, que foi estimada em
1,51m/s.

•

A passagem da cheia de projeto pode gerar o estabelecimento de processos erosivos no
material natural da margem esquerda. A área da margem esquerda abaixo, e numa faixa de
20m à montante e à jusante, da projeção das pontes deverá ser protegida com um sistema
dimensionado para resistir à velocidade de escoamento estimada de 1,51m/s. No pé do
talude, próximo da cabeceira da nova ponte, deverá ser dimensionado um sistema de
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proteção em profundidade, para que na eventualidade de ocorrência de um processo erosivo
intenso, a segurança do aterro e da cabeceira não seja comprometida.
•

As condições da rocha exposta na cabeceira da margem direita deverão ser avaliadas para
garantir que o material resista adequadamente à velocidade do escoamento d’água estimada
em 1,51m/s. Caso necessário, deverá ser realizado o tratamento do maciço rochoso para
garantir um comportamento geomecânico adequado às solicitações impostas pela
implantação da ponte e pelo escoamento d’água durante a passagem da cheia de projeto.

•

Nas margens do rio, numa faixa de 50m à montante e à jusante da projeção das pontes, não
deverá ser admitida a presença de árvores de grande porte durante o período de operação
das pontes.

•

Os pilares de Nº 20 e 21 da ponte existente, próximos da margem direita, foram
dimensionados para permitir a instalação posterior de um sistema de içamento do segmento
metálico da ponte conformado por vigas e arcos de aço. Apesar de não ter sido instalado nos
38 anos de funcionamento da estrutura, esse sistema visa permitir a navegabilidade do rio
sob a ponte. Já que a elevação mínima da nova ponte na cota 16,8m, é a mínima necessária
para garantir a passagem da cheia centenária, a Administração da Hidrovia do Rio São
Francisco (AHSFRA), subordinada institucionalmente à Gerência de Hidrovias

do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deverá ser consultada com
relação às condições de navegabilidade do rio no trecho de implantação da ponte. Se
necessário, a elevação da ponte deverá ser ajustada para comportar o gabarito de navegação
do rio. Da mesma forma, o espaçamento dos pilares próximos da margem direita, onde se
estabeleceu o canal principal do rio, deverá contemplar o gabarito de navegação imposto pelo
órgão competente.
•

O dimensionamento hidráulico foi baseado nos dados do posto “Propriá” e nas condições
topobatimétricas do local. Entretanto, no Relatório de Acompanhamento de Estudos e
Projetos da ANEEL (versão 30/04/2010) que apresenta o andamento dos processos relativos
aos estudos de inventário hidrelétrico e de viabilidade, bem como dos projetos básicos de
empreendimentos hidrelétricos, encontra-se protocolada a revisão do inventário do rio São
Francisco à jusante da UHE Xingó. Dessa forma, a ANEEL deverá ser consultada com
relação às interferências que a execução da nova ponte possa ter em relação aos futuros
empreendimentos hidrelétricos já definidos no inventario hidrelétrico desse trecho do rio.
Caso necessário, uma revisão do dimensionamento hidráulico deverá ser realizada para
verificar as condições de passagem da cheia centenária sob a influência do remanso de um
futuro empreendimento hidrelétrico localizado à jusante da nova ponte.

•

As autoridades dos municípios localizados logo à montante da ponte existente deverão ser
amplamente informadas, esclarecidas e relembradas dos níveis de alagamento impostos ao
78

rio pela obra atual, já que a implantação da nova ponte não altera as condições hidráulicas de
operação dessa estrutura. É conveniente lembrar que o Nível Máximo Histórico foi registrado
na elevação 13,9m no dia 15 de abril de 1985, numa série de 31 anos de observações,
alagando uma parte importante do município de Propriá/SE.
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7. PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
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DESCRIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO

A presente obra de arte especial composta por uma ponte rodoviária localizada na rodovia BR101/AL, fazendo parte do programa de ampliação de capacidade com melhoramentos, duplicação e
pavimentação da rodovia existente. A obra segue as exigências do Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes – DNIT, procurando, contudo atender às necessidades técnicas e
econômicas.

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendações técnicas contidas no Manual
de Projeto de Engenharia Rodoviária editado pelo DNIT, considerando-se como veículo tipo,
caminhão de carga classe 45T. O projeto foi também concebido de acordo com o preconizado nas
Normas Brasileiras, em particular a NBR 7187 (Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e
Protendido) e NBR 6118 / 2003.

A Ponte é constituída de 19 vãos de 33,40 metros, 2 vãos de 34,00 metros, 2 vãos de 32,40 metros e
um vão metálico de 91,00m, com largura de 11,50 metros e comprimento total de 868,00m.
Fundações

Na Infraestrutura foram adotadas como solução a execução de estacas escavadas com utilização de
perfis metálicos CVS 300 x 100 e camisas metálicas com diâmetros D=1,40 em concreto de 25 MPa
submerso e estacas escavadas em rocha com diâmetro de D=1,30 m em concreto de 25MPa.

Esta estrutura esta dimensionada para absorver as cargas resultantes da transferência dos esforços
verticais e horizontais da superestrutura. Esforços adicionais foram considerados de acordo com as
Normas Brasileiras em especial a NBR 6118/2003.

Mesoestrutura

Na Mesoestrutura foram detalhadas as vigas travessas com suas seções determinadas em planta.
Os pilares possuem dimensões diferenciadas para o apoio do arco metálico e para os demais apoios.
Superestrutura

A Superestrutura é constituída por 24 vãos, sendo um em arco metálico. Os vãos típicos são
constituídos por nove vigas de concreto de 35 MPa com alturas de 1,80 metros e comprimentos de
32,80 metros.
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O vão metálico em arco (aço ASTM A588) será montado no local através de ligações parafusadas
(parafusos ASTM A325) e terá extensão de 91,5m.

O sistema estrutural principal da obra é, portanto, composto por vigamento múltiplo com nove vigas
no vão, vigas estas dimensionadas de forma a funcionar intertravadas com transversinas.

Considerou-se, conforme prevê a norma, a abertura de fissura máxima de 0,3mm conforme
estipulado nos critérios de calculo estrutural. Estas vigas longitudinais estão apoiadas sobre um
conjunto de apoio denominado de aparelhos de apoio tipo neoprene fretado e calços em concreto
armado. Os calços determinam à declividade transversal da obra (nivelamento), ainda que
apresentem altura constante.

As vigas e o tabuleiro em laje plana de concreto armado formam um conjunto em sistema de grelha.
As vigas estão dimensionadas para trabalhar em forma de T, utilizando a laje como parte integrante
deste conjunto.

Desta forma, o modelo de calculo utilizado, incorpora a estrutura como um todo. A modelagem desta
estrutura em pórticos e sistema de grelha de vigas e lajes planas permite ao calculista uma análise
integral de todas as variáveis e deformações da estrutura, dando liberdade na sua utilização com
tecnologia avançada.

O conjunto forma assim um sistema reticulado do tipo grelha, possuindo alta hiperestaticidade
interna. A consolidação da estrutura toda se dá com a concretagem da laje “in-loco” unindo as peças
e integrando a estrutura, através desta.

Nas extremidades, junto às vigas travessas nas cabeceiras, estão detalhadas as cortinas frontais
para fechamento transversal, as alas laterais e a laje de transição.

A execução das lajes de transição se dá após o reaterro compactado das cabeceiras e execução do
lastro de concreto.

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DA PONTE

Com base no conhecimento dos problemas, pela pesquisa realizada sobre documentos encontrados
de projeto e obra, bem como, pelas inspeções técnicas realizadas no local, a seguir apresentamos,
de forma sucinta, os tópicos principais para as intervenções propostas e previstas nos documentos
de projetos a serem apresentados para o Projeto de Recuperação e Adequação da ponte sobre o rio
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São Francisco entre as cidades de Propriá-SE e Porto Real do Colégio-AL – na rodovia BR101/SE/AL.
Blocos:
•

-Hidrojateamento sob pressão;

•

Apicoamento manual e mecanizado das superfícies;

•

Aplicação de argamassa estrutural com adição de fibras sintéticas tipo SIKATOP-122 ou similar;

•

Pintura com tinta mineral tipo CIMENTOL ou similar.

Mesoestrutura
•

Hidrojateamento sob pressão;

•

Apicoamento manual e mecanizado das superfícies;

•

Aplicação de argamassa estrutural com adição de fibras sintéticas tipo SIKATOP-122 ou similar;

•

Pintura com tinta mineral tipo CIMENTOL ou similar.

Superestrutura

Trecho pré-moldados:
•

Hidrojateamento sob pressão;

•

Apicoamento manual e mecanizado das superfícies;

•

Aplicação de argamassa estrutural com adição de fibras sintéticas tipo SIKATOP-122 ou similar;

•

Pintura com tinta mineral tipo CIMENTOL ou similar

•

Projeto para colocação de barreiras de concreto tipo New Jersey – segundo as dimensões da
NBR-14885/2004;

•

Remoção do pavimento asfáltico e colocação de novo pavimento de concreto tipo CML c/ adição
de fibras de aço;

•

Remoção e colocação de novos trilhos, inclusive dormentes metálicos;

•

Colocação de novos revestimentos de vedação das juntas no pavimento;

Recuperação das pingadeiras;
Recuperação e colocação de novos drenos;
Substituição dos Guarda-corpos metálicos, inclusive preparo das superfícies e pintura;
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Trecho arco metálico:
•

Colocação de Barreiras metálicas tipo New Jersey, especialmente projetadas e com dimensões
segundo a NBR-14885;

•

Projeto de substituição das juntas metálicas conforme projeto original;

•

Remoção do pavimento asfáltico e colocação de novo pavimento de concreto CML c/ adição de
fibras de aço;

•

Remoção e colocação de novos trilhos, inclusive dormentes metálicos;

•

Preparo das superfícies e pintura da estrutura metálica;

•

Substituição dos Guarda-corpos metálicos, inclusive preparo das superfícies e pintura;
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 01
•
•

EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS

FORNECIMENTO, IÇAMENTO, POSICIONAMENTO E CRAVAÇÃO DE CAMISA
METÁLICA
•

IÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE ARMADURA PRONTA

1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece a sistemática empregada na execução, no controle de
qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe.
2. OBJETIVO

Esta especificação de serviço visa definir e orientar os procedimentos a serem seguidos na execução
de estacas escavadas.
3. REFERÊNCIAS

ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações
ABNT NBR 13208:2007 - Estacas - Ensaios de carregamento dinâmico
ABNT NBR-6118/03 (NB-1) - Projeto de execução de obras de concreto armado
ABNT NBR-6502/80 - Rochas e solos
ABNT NBR-7187/03 (NB-2) - Projetos e execução de pontes de concreto armado e protendido –
procedimento
ABNT NBR-10839/89 (NB-1223) - Execução de obras-de-arte especiais em concreto armado e
protendido
ABNT NBR-12131/92 (MB-3472) - Estacas – prova de carga estática
ES 345/97 – Edificações – fundações
ES 331/97 – Obras-de-arte especiais – armaduras para concreto armado
ES 334/97 – Obras-de-arte especiais – fundações
ES 335/97 – Obras-de-arte especiais – estruturas de concreto armado
4. DEFINIÇÕES

Fundação: parte da obra de arte especial destinada a transmitir ao solo os esforços provenientes do
peso próprio e das cargas atuantes. São executadas em concreto, aço ou madeira e classificadas
conforme a profundidade de assentamento em fundações superficiais ou profundas.
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Fundações profundas: utilizadas quando os solos resistentes estão a profundidade difíceis de atingir
por escavações convencionais. São as fundações em estacas, tubulões e caixões.

Estacas: elementos estruturais longos e esbeltos, executados mediante cravação sob ação de
repetidas pancadas.

Estacas escavadas de grande diâmetro: aquelas escavadas ou perfuradas por rotação, com
emprego de lama estabilizante (para suporte das escavações) e concretagem submersa, com
diâmetro variando de 70 cm até, em alguns casos, mais de 2,50 m. Para a execução das estacas
escavadas são utilizadas também as camisas metálicas, que são tubos metálicos utilizados para a
estabilização lateral do furo.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

MATERIAIS

Concreto: deve satisfazer a especificação DER/PR ES-OA 02/05 e a norma ABNT NBR-6118/03 e
apresentar qualidades, tais como: permeabilidade, estanqueidade, compatibilidade com a
agressividade do meio ambiente, exposição ou confinamento ou presença de água.

Aço: o aço empregado nas armaduras deve estar de acordo com a especificação DER/PR ES-OA
03/2004. Também podem ser empregados perfis e chapas de aço na confecção de estacas e
tubulões. Qualquer material escolhido deve sempre atender às indicações do projeto.

Madeira: quando considerada material integrante das fundações, é sempre a madeira-de-lei, de
primeira qualidade e deve ser protegida contra o ataque de organismos. O uso de outro tipo de
madeira somente é permitido em serviços provisórios, tais como: escoramento de cava e estacas de
escoramento.

Pedra para alvenaria: a pedra para alvenaria empregada nas fundações deve ser resistente e
durável, oriunda de granito ou outra rocha sadia e aceitável. Pode ter acabamento grosseiro e forma
variada, porém possuir faces razoavelmente planas. Cada bloco de pedra deve ter no mínimo
espessura de 20,0cm, largura de 30,0cm e comprimento de 60,0cm e ser livre de depressões ou
saliências que dificultem assentamento adequado ou provoquem enfraquecimento da alvenaria.
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Argamassa: a argamassa deve ser de cimento e areia e resistir às tensões indicadas no projeto. Para
as alvenarias de pedra indica-se o traço em volume de cimento e areia de 1:3. Em caso especiais,
tais como recebimento de armadura, a relação em peso água/cimento não deve exceder a 0,50.
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

- Fornecimento e Transporte de Camisas Metálicas
•

Guindaste MD 35t

•

E924- Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 – transformador solda elétr. 250 amp

- Descida das Camisas Metálicas em Água

Balsa 01 - Balsa de trabalho (estacionária)
•

E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA

•

Cabos de aço ¾” polido

•

E924- Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 – transformador solda elétr. 250 amp

•

Guincho Elétrico de cap. 30t. equipado com freio eletromagneto e comando de
controle de velocidade, Motor Assíncrono de Anéis de 30CV e Tambor com
capacidade para 250m de cabo de aço 1”.

•

Guindaste de esteira com lança de cap. 120t

Balsa 02 - Balsa de transporte das camisas

- Cravação De Camisas Metálicas

Balsa 01 - Balsa de trabalho (estacionária)
•

E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA

•

E924- Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 – transformador solda elétr. 250 amp

•

Guincho Elétrico de cap. 30t.

•

Guindaste de esteira com lança de capacidade 120 ton – para içar o martelo;

•

Martelo de cravação;

•

Cabos de aço ¾” polido

- Escavação em Cotas Variáveis

Balsa 01 - Balsa de trabalho (estacionária)
• E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA
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• Guinchos;
• E203 Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM
• Cabos de aço ¾” polido
• Guindaste de esteira com lança de capacidade 200 ton – para içar o martelo;
• Conjunto de Perfuratriz Wirth com uso de roller bits fresado.

Balsa 02 - Balsa de lama bentonítica
• Equipamentos para produção, bombeamento e armazenamento de lama bentonítica
(inclusive laboratório);
• E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA

Balsa 03 - Balsa de material escavado
• E011 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus
- Içamento e Posicionamento das Armaduras para Estacas

Balsa 01 - Balsa de trabalho (estacionária)
• E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA
• Guindaste de esteira com lança de capacidade 200 ton – para içar o martelo.
• Guincho Elétrico de cap. 30t.

Balsa 02 – Balsa de transporte da armadura

- Execução da Concretagem das Estacas

Balsa 01 - Balsa de trabalho (estacionária)
•

Guindaste MD 35t

• E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA
• E203 Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM
• Guinchos;
• Cabos de aço ¾” polido
• Guindaste de esteira com lança de capacidade 200 ton – para içar o martelo;
• Equipamentos para produção, bombeamento e armazenamento de lama bentonítica
(inclusive laboratório).
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Balsa 02 - Balsa da bomba de concreto
• Bomba de concreto.

Balsa 03 - Balsa de concreto
• E427 (*) Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3
Balsa 04 - Balsa de concreto
• E427 (*) Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3
Margem
• E427 (*) Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3

6. EXECUÇÃO

Adotou-se camisas metálicas para confinar o concreto submerso ao longo do comprimento da
fundação, com exceção do trecho escavado em rocha.
A cravação da camisa metálica em solo é a fixação da parte inferior da camisa no leito do rio ou mar,
de modo que a camisa possa permanecer na posição vertical, sem o risco de sair de sua locação.
Após a garantia da correta verticalidade e locação da estaca, iniciam-se o processo de cravação,
através da utilização de equipamentos vibro-percussivos com a finalidade de aprofundar uma
pequena parte da extremidade inferior da camisa, no leito do rio/mar, de modo a fixá-la no local
definido pelo projeto. Nesta etapa de serviço, utilizam-se equipamentos como balsas, rebocadores,
guindastes, compressores de ar, grupo geradores, torres de iluminação, aparelhos de topografia ou
GPS, guinchos mecânicos, maquinas de solda, etc..
Para a cravação da camisa metálica no solo a estrutura é a mesma montada para a descida em
água, porém para a cravação da camisa em solo é utilizado o martelo vibratório que é içado com
guindaste e posicionado na cabeça da estaca, que realiza a cravação no terreno.
As camisas metálicas são transportadas da fabrica ate a obra, para serem descarregas e
armazenadas.
De acordo com as dimensões de cada estaca de projeto, elas deverão ser manuseadas para serem
cortadas e/ou soldadas para atingir o comprimento exato que o apoio especificado solicite. Também
haverá necessidade de serem soldados/ montados vários acessórios para o apoio e manuseio
destas camisas, como balancins de icamento, gaiolas para acesso, olhais para a ancoragem de
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amarras de icamento de guindastes. Alguns apoios podem necessitar de mais de um segmento de
camisa para constituir o comprimento total da camisa, sendo necessário para isso, soldar um
segmento, ou partes de segmento, em outro, até que se atinja o comprimento total requerido.
A balsa de trabalho é posicionada com ajuda da equipe de topografia em solo e GPS localizado na
balsa, de modo que o gabarito de posicionamento fique locado topograficamente no eixo da estaca a
ser executada. A balsa de transporte da camisa é posicionada, trazendo os tubos ainda não
soldados. O guindaste da balsa estacionária iça a camisa da balsa de transporte e a posiciona no
gabarito. Para posicionamento da camisa em água utilizam-se dois guinchos de travamento da ponta
inferior da camisa, haja vista a alta velocidade da correnteza.
Em casos onde é necessária a cravação da camisa em solos, a estrutura é a mesma montada para a
descida em água, porém para a cravação da camisa em solo é utilizado o martelo vibratório que é
içado com guindaste e posicionado na extremidade superior da estaca, a qual realiza a cravação no
local previamente designado pela topografia. O serviço todo é monitorado pela topografia, quanto à
locação e verticalidade da estaca, através de guinchos e dispositivos de fixação da estaca na
posição correta.
Quando é utilizada a lama bentonítica a balsa de transporte da camisa se retira para a chegada de
mais duas balsas, uma de lama bentonítica utilizada para escavação da estaca e outra para recolher
resíduos de material escavado.
O guindaste posiciona a perfuratriz wirth com roller bits fresado, específico para uso de escavação
em rocha, e outra perfuratriz adequada para a escavação em solo.
Da-se início a escavação. Simultaneamente a lama da balsa de lama bentonítica é extraída com
ajuda da bomba de sucção posicionada na balsa de trabalho, onde é jogada dentro da estaca para
início da escavação.
No processo de escavação tem-se uma grande produção de material escavado que é retirado da
balsa estacionária por meio de uma retroescavadeira, que lança este material na balsa de material
escavado, a qual possui outra retroescavadeira para espalhamento do material.

Para a colocação das armaduras a balsa que traz as gaiolas de armadura se aproxima da balsa de
trabalho. O guindaste na balsa de trabalho iça e posiciona as gaiolas de armadura no interior da
camisa. Logo após, os ajudantes “grampeiam” a armadura no conjunto de armaduras anteriormente
colocado.

O sistema de concretagem utilizado na execução das estacas escavadas é o submerso, ou seja,
aquele executado de baixo para cima de modo contínuo e uniforme.

Tal processo consiste na aplicação de concreto por gravidade através de um tubo (tremie), central ao
furo, munido de uma tremonha (funil) de alimentação cuja extremidade, durante a concretagem deve
estar conveniente imersa no concreto.
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A fim de evitar que a lama se misture com o concreto lançado (no caso de utilização de lama),
coloca-se uma bola no interior do tubo no início da concretagem, que é expulsa pelo próprio peso da
coluna de concreto.
Após esta operação prossegue-se com o lançamento de concreto, devendo-se manter um fluxo
constante e regular a fim de se obter uma concretagem adequada, com o concreto preenchendo o
furo de baixo para cima, garantindo a perfeita aderência do fuste da estaca ao terreno (no caso da
não utilização de camisas).

O concreto deve satisfazer as seguintes exigências:

a) Abatimento ou"slump-test" = 20 ± 2 cm;
b) Diâmetro máximo do agregado não superior a 10% do diâmetro do tubo de concretagem;
c) Resistência característica fck ≥ 20 Mpa
d) Consumo de cimento não inferior a 400 kg/m³.

A balsa com a bomba de concreto é posicionada junto à balsa de trabalho de modo que o cocho de
recebimento de concreto esteja ao alcance das betoneiras e que a lança de transporte de concreto
esteja ao alcance da extremidade superior da estaca a ser concretada. Logo após o posicionamento
da bomba, a balsa com os caminhões betoneira que alimentam a bomba de concreto se posicionam
ao lado da balsa onde está a bomba de concreto. Devido ao grande volume de concreto a ser
lançado e a extensão das estacas, outra balsa com mais caminhões betoneira, durante o processo
de concretagem, já aguarda para alimentar a bomba, bem como em terra mais caminhões já são
alimentados para embarcar. O ciclo de caminhões betoneiras a serem utilizados nas concretagens
deve ser definido de acordo com a distância do canteiro, tempo de transporte, volume a ser
concretado e central de concreto disponível, de maneira a manter a qualidade técnica do produto
concretado.
O ideal é que existam pelo menos dois conjuntos de balsas para transportar a quantidade de
caminhões betoneiras necessários a concretagem.
7. INSPEÇÃO

Compete à executante a realização de testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos
insumos e a realização do serviço de boa qualidade e em conformidade com esta especificação.
As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades mínimas
aceitáveis, podendo ser ampliados para garantia da qualidade da obra.

Controle do material: deve atender ao constante nas especificações DNER-EM 034/94, DNER-EM
036/95, DNER-EM 037/94 E DER-EM 038/94.
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Durante a concretagem das estacas devem ser colhidas amostras para a moldagem de uma série de
quatro corpos de prova cilíndricos para cada 25 estacas concretadas, ou para cada dia de
concretagem. As rupturas são feitas a sete e/ou a 28 dias, sempre com o rompimento de dois corpos
de prova para cada idade do rompimento, moldados no mesmo ato.

8. MANEJO AMBIENTAL

Durante a execução dos serviços devem ser preservadas as condições ambientais exigindo-se, entre
outros, os procedimentos a seguir descritos.
As áreas utilizadas como canteiro de serviço devem ter os efluentes, tais como graxas e óleos
utilizados na limpeza e manutenção de equipamentos das oficinas de campo, controlados através de
dispositivos de filtragem e contenção.
Cuidados devem ser adotados, para evitar represamento e empoçamento d’água que possam
produzir áreas insalubres naturais, causa de proliferação de mosquitos e outros vetores.
Os solos vegetais, removidos da área destinada à instalação do canteiro de obra, devem ser
estocados em local não sujeito à erosão, devendo ser reincorporados à área de origem após a
desmobilização.
As áreas afetadas pelas operações de construção e execução devem ser recuperadas mediante a
limpeza do canteiro de obras, devendo também ser efetuada a recomposição ambiental.
A desmobilização deve abranger a recuperação de uso da área anteriormente ocupada pelas
instalações.
Não provocar queimadas como forma de desmatamento.
Não realizar barragens ou desvios de curso d’água que alterem em definitivo o leito dos rios.
Evitar a realização de serviços em área de preservação permanente.
É vedado o lançamento de refugo de materiais usados na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no
leito dos rios, ou em qualquer outro lugar onde possam causar prejuízos ambientais.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços necessários para o posicionamento e cravação da camisa metálica será
através do comprimento de camisa metálica de diâmetro e espessuras especificados, medido da cota
inferior da camisa ate a cota de fundo do bloco onde a camisa termina, em metros. Incluso o
fornecimento da camisa metálica, transporte ate a obra, manuseio, balancins, cabos de aço, soldas
de ligação, equipamentos e mão de obra para o manuseio da camisa na obra.

O serviço de içamento e posicionamento das armaduras deverá ser medido por quilo de aço
colocado conforme o projeto e suas revisões.
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10. PAGAMENTO

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, para efeito de pagamento,
se juntamente com a medição de referência, estiver apenso o relatório com os resultados dos
controles e de aceitação. O pagamento é feito, após a aceitação e a medição dos serviços
executados, com base no preço unitário contratual. Apoio náutico e/ou eventuais acessos a serem
executados deverão ser remunerados por preço próprio.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 02
CARGA, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS COM TRELIÇA

1. GENERALIDADES

A presente Especificação Particular regulamenta o serviço de lançamento de viga pré-moldada de
concreto em obras de arte especiais.
Na execução dos serviços, consideram-se válidas as disposições contidas nas especificações de
serviço do DNER referentes às obras de arte especiais, onde couber, bem como as recomendações
existentes no Manual de construção de Obras de Arte Especiais do DNER, edição de 1995.
2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços foram previstos os equipamentos descritos a seguir:
•

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,1 m³

•

Transportador tipo carrelone ROHR ou similar

•

Treliça lanç. tipo SICET ROHR ou similar

•

Braços de içamento tipo FISCHIETTIS ROHR ou similar

Treliça Lançadeira Sicet

Equipamento automotor para lançamento de vigas e aduelas pré-moldadas de até 120t em trechos
retos, curvos e com declive de até 5%. Compõe, com os equipamentos CARRELONE E FISCHIETTI,
o conjunto completo para transporte e lançamento das vigas.
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Fischieti

Utilizado para a movimentação transversal de vigas no canteiro de pré-moldagem, com
deslocamento sobre trilhos, com o auxílio de tirfor ou guincho manual, levando a viga até o eixo de
pega da treliça lançadeira ou carrelone ou ao estoque do canteiro.

Carrelone

Utilizado para o transporte longitudinal de vigas pré-moldadas quando o pátio de fabricação estiver
distante do local de lançamento, diminuindo o percurso a ser percorrido pela treliça lançadeira Sicet.

3. EXECUÇÃO

As vigas pré moldadas serão movimentadas por pórtico/guindaste de capacidade de içamento de
cargas de até 100 tf, sobre trilhos/rodas, até que este possa descarregar as vigas diretamente sobre
balsas flutuantes previamente apoitadas na margem, ou sobre dollys previamente construídos para a
finalidade de transferir a carga do pátio para as balsas. No local de destino, as treliças especiais
dotadas de balancins especiais e macacos hidráulicos de capacidade maior que 100tf, içam as vigas
até o local pré determinado; e com auxílio de dispositivo especial, estas são posicionadas junto às
outras, para em seguida proceder com a colagem e cablagem de união das peças.
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4. MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos após a solidarizarão das peças, pela protensão dos cabos, através da
quantidade de vigas içadas, conforme definido em projeto, ou seja, pela multiplicação da quantidade
de vigas içadas e solidarizadas durante o mês.
5. PAGAMENTO

O lançamento das vigas deverá ser pago após a execução do serviço de acordo com o preço unitário
proposto, o qual deverá incluir todas as operações necessárias a sua completa execução, bem
como, mão de obra fornecimento e transporte dos materiais e equipamentos necessários á sua
execução. Não se inclui neste item, o transporte por balsa ou rodoviário necessário para que as
aduelas cheguem, do pátio de fabricação até o local de lançamento, os quais devem ser medidos e
pagos por preço específico.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 03
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E POSIÇÃO DE PRÉ-LAJE (LAJE PRÉ-MOLDADA)

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática adotada na execução de Pré-Laje. Para tanto, são
apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, preservação ambiental,
verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços.
2. OBJETIVO

Fixar os requisitos para o recebimento e utilização de componentes de pré-lajes (pré-lajes, elementos
de enchimento e demais complementos adicionados na obra) a serem empregados na execução de
estruturas laminares maciças e nervuradas unidirecionais, para qualquer tipo de edificação, de
acordo com as NBR 6118 e NBR 9062.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

ABNT NBR 6118/03 – Projeto de Estruturas de Concreto;

•

ABNT NBR 9062/85 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

•

ABNT NBR 14860-1:2002
Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos
Parte 1: Lajes unidirecionais

•

ABNT NBR 14860-2:2002
Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos
Parte 2: Lajes bidirecionai

•

DNER-ES 337/97 – Obras-de-arte especiais - Escoramentos;

4. DEFINIÇÕES

As pré-lajes são denominadas pela sigla PLT (pré-laje treliçada) e PLP (pré-laje protendida), são
placas com espessura de 3,0 cm a 5,0 cm e larguras padronizadas. Constituídas por concreto
estrutural, executadas industrialmente fora do local de utilização definitivo da estrutura, ou mesmo
em canteiros de obra, sob rigorosas condições de controle de qualidade.
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Engloba total ou parcialmente a armadura inferior de tração, integrando a seção de concreto da
nervura. O cobrimento da armadura deve obedecer ao prescrito na NBR 9062.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais

A contratada deve prever a utilização dos seguintes materiais, a seguir:
•

O concreto que compõe as pré-lajes e o concreto complementar deve atender às especificações
das NBR 6118, NBR 8953, NBR 12654 e NBR 12655. A resistência característica à compressão
será a especificada pelo projeto estrutural, sendo exigida no mínimo classe C20.

•

Aço estrutural tipo CA-50 / CA-60, conforme especificação DNER-ES 331/97.

Equipamentos

A contratada deve prever a utilização dos seguintes equipamentos com dimensões apropriadas de
acordo com as necessidades do serviço a ser executado:
•

Autoclave para cura a vapor;

•

E303 Betoneira : Alfa : - 750 l

•

Caminhão Carroceria com Guindauto (E434 - Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51
- c/ guindauto 6 t x m) para transporte, carga e descarga;

6. EXECUÇÃO

A montagem dos elementos pré-fabricados deve obedecer ao disposto no projeto de execução da
laje e no manual de colocação e montagem da laje quanto ao arranjo físico e às especificações das
pré-lajes. Devem ser executados:

a) o nivelamento dos apoios, dentro das tolerâncias de montagem especificadas;
b) a colocação das armaduras previstas no projeto;
c) a instalação de passadiços, quando necessários para o trânsito de pessoal e transporte de
concreto;
d) lançamento, adensamento e cura do concreto complementar.
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Após o serviço de fabricação da pré-laje, na área industrial, será carregada e transportada até o local
do seu posicionamento.
7. INSPEÇÃO

Em todas as obras, os componentes de lajes pré-fabricadas devem ser submetidos à inspeção geral
pelo comprador ou seu representante, para verificação de suas características, observando-se o
disposto nesta parte da NBR 14860, além de se verificar a compatibilidade geométrica entre as prélajes e os elementos de enchimento para utilização conjunta e a compatibilidade das características
dos componentes entregues com os especificados no projeto da laje.
8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As pré-lajes serão medidas por unidade, conforme as quantidades aplicadas na obra.
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13.2 ARCO METÁLICO
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 04
FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO DE VÃO METÁLICO EM ARCO (AÇO ASTM A588),
MONTADO NO LOCAL ATRAVÉS DE LIGAÇÕES PARAFUSADAS (PARAFUSOS ASTM A325).

1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece a sistemática empregada na execução, no controle de
qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe.
2. OBJETIVO

Esta especificação de serviço visa definir e orientar os procedimentos a serem seguidos na
fabricação, fornecimento, transporte, e montagem.

3. REFERÊNCIAS

Para desenvolvimento do Projeto, para a fabricação de Estruturas e Componentes em Aço do
Sistema de Gestão Integrado serão tomadas como referências as normas:

AISC - American Institute of Steel Construction;
AISI - American Iron and Steel Institute. Obs.: Para Perfis Formados a Frio;
ANSI - American National Standard Institute;
SAE - Society of Automotive Engineers;
AASHO - American Association of State Highway and Transportantion Officials.
ASTM - American Society for Testing and Materials:
ASTM A-6 - Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel
Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling
ASTM A-123 - Standard Specification for General Zinc (hot dip galvanized) Coatings on
Iron and Steel Products
ASTM A-307 - Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60.000 PSI
Tensile Strength
ASTM A-325 - Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105
KSI Minimum Tensile Strength
ASTM A-490 - Standard Specification for Heat-Treated Steel, Structural Bolts, 150-KSI
Minimum Tensile Strength
ASNT-TC1A Society for Nondestructive Testing – Technical Council – First Document
AWS - American Welding Society:
AWS D1.1 American Welding Society:
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AWS A2.4 Standard Symbols for Welding, and Nondestructive Examination.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:
NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos (NQA 2,5
– Inspeção Normal)
NBR 5884 Perfis Estruturais de Aços Soldados por Arco Eletrolítico (Padrão II)
NBR 6120 Cargas para Cálculo de Estruturas de Edificações
NBR 6123 Forças devidas ao Vento em Edificações
NBR 6323 Prod. Aço ou Ferro Fundido Revestido de Zinco por Imersão à Quente
NBR 6355 Perfis Estruturais de Aços Formados a Frio – padronização
NBR 8681 Ações e Segurança nas Estruturas – procedimentos
NBR 8800 Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios
NBR 10443 Tintas – Determinação da Espessura de Película Seca
NBR 11003 Tintas – Determinação de Aderência
NBR 14762 Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas por Perfis Formados a
Frio – procedimento
4. DEFINIÇÕES

Aços de baixa liga: Os aços de baixa liga são os aços carbono acrescidos de elementos de liga em
pequena quantidade, tais como: nióbio, cobre, manganês, silício, etc. Com uma pequena variação na
composição química e com adição de alguns componentes, tais como vanádio, cromo, cobre, níquel,
alumínio, esses aços podem ter aumentada sua resistência à corrosão atmosférica de duas a quatro
vezes. São chamados aços de baixa liga e alta resistência mecânica e resistência à corrosão
atmosférica sendo conhecidos também como aços patináveis. Entre eles podemos citar: o ASTM
A588, os ABNT NBR 5920, 5921, 5008. As usinas nacionais produzem estes aços com os seguintes
nomes comerciais: COR 420, produzido pela CSN, SAC produzido pela USIMINAS e COS-AR-COR,
produzido pela COSIPA.
Soldagem por processo de arco submerso: é um método no qual o calor requerido para fundir o
metal é gerado por um arco formado pela corrente elétrica passando entre o arame de soldagem e a
peça de trabalho. A ponta do arame de soldagem, o arco elétrico e a peça de trabalho são cobertos
por uma camada de um material mineral granulado conhecido por fluxo para soldagem por arco
submerso. Não há arco visível nem faíscas, respingos ou fumos. Cinco elementos no mínimo estão
presentes na execução de uma solda por arco submerso: 1) calor gerado pela passagem de uma
corrente elétrica através de um arco; 2) arame para soldagem (consumível); 3) as peças a serem
soldadas; 4) fluxo para arco submerso (um composto mineral granulado para soldagem); e 5) o
movimento relativo entre o cabeçote de soldagem e as peças de trabalho.
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Soldagem por processo de oxiacetilênico: As operações de solda e corte pelo processo
oxiacetilênico, são realizadas através da queima da mistura de oxigênio e acetileno misturados nas
proporções corretas em um maçarico. A chama resultante dessa queima pode chegar a temperaturas
ao redor dos 3.200º C. O processo de soldagem à gás é na realidade uma fusão onde as duas
partes do material que deve ser soldado são aquecidas até o seu ponto de fusão e depois unidas.
Essa fusão pode ser feita sem adição ou com a adição de um material (eletrodo) similar ao que está
sendo trabalhado.
No corte, basicamente a mistura oxigênio/gás combustível serve para pré-aquecer o material a ser
cortado até a temperatura de reação
do metal (ignição), no caso das
chapas de aço, entre 700ºC e 900ºC,
quando o aço toma a coloração
vermelho

cereja,

mas

ainda

não

atingiu a temperatura de fusão. Nesse
ponto, o jato de oxigênio puro é
acionado, incidindo diretamente sobre
a área pré-aquecida, o que desencadeia uma violenta reação química exotérmica entre o oxigênio e
o metal aquecido, formando óxido de ferro (escória), que se desloca pela força do jato de gás e abre
espaço para a penetração da chama produzindo o corte no metal.
5. CONDIÇÕES GERAIS

O aço ASTM A588 – É empregado onde se requer uma redução de peso aliado a uma resistência
maior à corrosão atmosférica, que é 4 vezes a do aço carbono. É empregado principalmente em
pontes, viadutos e estruturas especiais, pois, devido a sua resistência à corrosão, pode dispensar a
pintura, exceto em ambientes agressivos. Pode ser empregado em estruturas soldadas, parafusadas
ou rebitadas.
Fabricação e Pré-Montagem na Fábrica das Peças em aço ASTM A-588:

Preço ofertado pela indústria para a fabricação das peças deverá incluir:
•

Desenhos de conformação para fabricação;

•

Fornecimento do Data-book, com todos os certificado da matéria prima empregada e dos
relatórios de inspeção em CD;

•

Qualificação dos procedimentos de soldagens e soldadores utilizados no processo de fabricação;

•

Inspeção, ensaios e testes, especialmente os de soldagem dos elementos, onde se incluem
utrassom, líquido penetrante, partícula magnética, etc.;
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•

Seguro do carregamento das estruturas metálicas até o local da obra.

Fornecimento, Montagem em campo, Posicionamento, Reposicionamento e Transporte de
estrutura metálica em aço ASTM A-588:

Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados e pré-montados nas instalações
do executante, em área coberta;
6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais

A matéria-prima especificada para a construção das estruturas metálicas das pontes é o aço de alta
resistência estrutural, soldável e resistente à corrosão atmosférica, conforme norma USI-SAC-350 ou
ASTM-A588, ou similar, devendo o Fabricante apresentar os seguintes documentos:
•

Certificado de análise química e propriedade mecânica;

•

Ensaio de choque para chapas com espessuras maiores ou igual a 19,0 mm;

•

Entalhe em V;

•

Temperatura 0º C;

•

Garantia: média de 3 Corpos-de-prova (CP): 0,35 MPa (mínimo); e

•

Garantia, individual 0,20 MPa (mínimo).

Os consumíveis utilizados na soldagem serão de primeira qualidade e adquiridos de fabricantes
nacionais que fornecerão os certificados.

As peças metálicas deverão ser fabricadas em tamanho econômico, onde se usa o comprimento
padrão das chapas, com altura e largura compatíveis com o transporte rodoviário normal até o local
da obra.

Equipamentos/Ferramentas

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem
o que não deve ser dada autorização para o início dos serviços. Os equipamentos básicos para
execução da Montagem e Pré-montagem em campo, Posicionamento, Reposicionamento e
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Transporte de Estrutura de vigas metálicas em aço SAC-350 ou A-588 compreendem as seguintes
unidades:
•

Grupo Gerador : Heimer : GEHJD-282 - 282 / 256 KVA geração de energia para os
equipamentos;

•

Equip. para Solda : Max Bantam : Bantam 2000 -transformador solda elétr. 250 amp máquina
necessária a realização das soldagens;

•

Caminhão Carroceria: Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (dotado de trifor e cabos
de aço) equipamento de apoio para transporte e movimentação de acessórios, equipamentos e
materiais diversos no canteiro;

•

Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS1634/45 - 29,5 t ;

•

Guindaste de 200 toneladas para içamento das peças;

•

Macaco

hidráulico

de

100

toneladas

para

movimentação

para

posicionamento

e

reposicionamento das vigas metálicas;
•

Equipamento de topografia para medição e nivelamento e posicionamento da estrutura metálica.

Caberá a fábrica o fornecimento de todos os demais equipamento necessários ao processo de corte
e pré-montagem das vigas e peças metálicas, recomenda-se a utilização de conjunto oxi-corte nesse
processo.

Equipamento normalmente usado no processo oxiacetilênico:

Os equipamentos de solda/corte oxiacetilênica são portáteis e de fácil manuseio e compõem-se de:

MAÇARICO
O equipamento básico é formado por:
Corpo do maçarico
- Dois tubos separados para passagem dos gases
- Válvulas separadas de controle dos gases
- Câmara de mistura dos gases
- Tubo de chama
- Extensão de solda ou bico de corte
Nota – os maçaricos de corte necessitam de duas entradas de oxigênio, uma para fazer
a mistura com o acetileno (pré-aquecimento) e a outra para formar o fluxo de corte.

MANGUEIRAS
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As mangueiras do equipamento oxiacetilênico obedecem a um código fixo de cores,
acetileno – vermelho e oxigênio – verde. As conexões do oxigênio são de rosca direita e
as do acetileno são de rosca esquerda.
REGULADORES DE GÁS

A função principal desses equipamentos é o controle da pressão do gás. Ele reduz a
pressão alta do gás que vem do cilindro para a pressão de trabalho do maçarico,
mantendo-a constante durante toda a operação.

VÁLVULAS RETENTORAS

(I) São válvulas colocadas nas linhas de oxigênio e acetileno (I), ou na saída dos
reguladores (II) para evitar o refluxo da chama do bico para dentro do maçarico. Isso pode
ocorrer quando a velocidade da chama é maior que a velocidade de fluxo do gás. Neste
caso a chama pode atravessar a câmara de mistura em sentido contrário e alcançar a
mangueira, e, em casos extremos, ao gás dentro do cilindro.

CILINDROS COM GASES

O oxigênio e acondicionado em cilindros metálicos de alta pressão (200 bar), pintados
na cor preta (para uso industrial) ou verde (para uso medicinal) e o acetileno, que por ser
um gás instável, vem dissolvido em acetona e acondicionado em cilindros metálicos
pintados na cor bordô, cheios de uma massa porosa. A pressão dos cilindros é baixa, ao
redor de 15 bar.
7. EXECUÇÃO

As estruturas metálicas serão fabricadas e inspecionadas em conformidade com os desenhos de
detalhamento para fabricação e as normas técnicas citadas anteriormente, de forma programada de
acordo com a seqüência da pré-montagem na fábrica e de montagem de campo.

Para concepção do projeto de detalhamento para fabricação, a CONTRATADA deverá seguir a
geometria do projeto sendo rigorosamente necessário checar as medidas no local, através de
aparelhos/equipamentos devidamente calibradas.
Fabricação e Pré-Montagem na Fábrica das Peças em aço ASTM A-588:

Preço ofertado pela indústria para a fabricação das peças deverá incluir:
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•

Desenhos de conformação para fabricação;

•

Fornecimento do Data-book, com todos os certificado da matéria prima empregada e dos
relatórios de inspeção em CD;

•

Qualificação dos procedimentos de soldagens e soldadores utilizados no processo de fabricação;

•

Inspeção, ensaios e testes, especialmente os de soldagem dos elementos, onde se incluem
utrassom, líquido penetrante, partícula magnética, etc.;

•

Seguro do carregamento das estruturas metálicas até o local da obra.

a) Fornecimento, Montagem em campo, Posicionamento, Reposicionamento e Transporte de
estrutura metálica em aço ASTM A-588:

Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados e pré-montados nas instalações
do executante, em área coberta;

b )Recebimento e Estocagem do Material:

O material a ser recebido no almoxarifado será, inicialmente, submetido à inspeção visual e
dimensional, conferência dos certificados de usina e em seguida será separado, codificado (código
de rastreamento) e estocado segundo o tipo, qualidade e dimensões;
Recebimento e inspeção de chapa de aço e de consumíveis de soldagem;
Armazenagem, secagem e distribuição dos consumíveis de soldagem, conforme AWS D 1.5/96 Item
4.5.2.

c) Preparação:

Todo material a ser utilizado na fabricação deverá apresentar condições superficiais adequadas.
Qualquer material que apresentar superfície em condições diferente aos graus A, B ou C de
intemperismo conforme Norma SIS 05.590/67, não poderá ser utilizado na fabricação.

Caso o material se apresente com deformações, a sua correção deverá ser feita por força mecânica
ou por calor. No primeiro caso, deverá se usada desempenadeira ou macaco (com movimentos
lentos); no segundo caso, a deformação é corrigida através de aquecimento até a temperatura de
650ºC, que deverá ser controlada por lápis térmico, Referência: AWS D1.5/96, item 3.7.3. É
terminantemente proibido o uso de marretas, seja para correção de deformações, ou para
posicionamento das peças. Todo cuidado deverá ser tomado para evitar pancadas nas peças
durante o içamento e translação.
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d) Traçagem

Na traçagem da chapas, deverão ser levadas em conta as dilatações e retrações do material,
provocadas pelas operações de corte e soldagem.
Os elementos principais como mesas e almas da longarinas e transversinas terão o código de
rastreamento transferido nesta etapa.
e) Corte

As chapas serão cortadas através de oxicorte, Referência: AWS D1.5/96, itens 2.9, 2.10 e 3.2, de
forma a obter-se um padrão uniforme, e que a superfície da seção transversal, obtida na operação de
corte, seja perfeitamente perpendicular ao eixo longitudinal da peça (exceto quando indicado de
outra forma pelo PROJETO). As bordas das seções de corte deverão estar isentas de fissuras
rebarbas e outras deformações provenientes do arrancamento de material. Para a execução do
oxicorte, a superfície do material deverá estar isenta de ferrugem, óleos, graxas, areia entre outos,
que venham afetar a qualidade do corte.
f) Soldagem

Para as soldas pelo processo manual (SMAW) serão utilizados os procedimentos de soldagem préqualificados segundo a norma AWS D1.5/96, item 5.11.
Para os demais processos de soldagem previstos na norma AWS D1.5/96, serão utilizados os
procedimentos qualificados conforme AWS D1.5/96, Cap. 5 Parte A.
Todas as soldas principais serão executadas por soldadores/operadores/ponteadores de soldagem
qualificados segundo a norma AWS D1.5/96, Cap. 5, Parte B.
Antes de iniciar a soldagem, deve-se cuidar para que os locais a soldar estejam limpos, tintas, óleos,
carepa de laminação, ferrugem, escória proveniente do corte autógeno, são elementos prejudiciais à
qualidade da solda.
Durante o manuseio das peças, tomar cuidado para evitar fissuras nas soldas já executadas.
Será estabelecida uma seqüência de execução da solda adequada para cada peça e caso seja
necessário, fazer uma pré-deformação das peças a serem soldadas, procurando minimizar os
defeitos das contrações e dilatações durante a soldagem.
As peças deverão se apoiadas livremente e mantidas em suas posições, de forma a permitir o
acompanhamento das dilatações e retrações durante e após a soldagem.
As soldas não podem sofrer resfriamento busco.
As escórias proveniente do revestimento dos eletrodos e/ou fluxos somente podem ser retiradas
quando a poça do metal depositado estiver solidificada.
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Não será permitido soldar sobre fissuras, poros, falhas de fusão ou inclusões de chapas auxiliares
como mesmo material.
A execução da solda deve ser feita sempre em locais protegidos contra chuva, vento, poeira e outros
fatores que afetam a sua qualidade. Além disto, a execução da solda só é permitida sem a existência
de qualquer fonte de vibração, tal como movimentação brusca da peça, martelamento de solda, entre
outros.
Para as soldas de topo com penetração total e com limpeza de raiz, será utilizado o processo de
goivagem. Após a mesma, a superfície afetada deverá ser removida por esmerilhamento numa
profundidade >= 1 mm.
g) Pré-Montagem em campo,

As peças deverão estar alinhadas e niveladas, com as superfícies, que receberão as soldas de
ligação, limpas com jateamento com granalha de aço.
Todos os elementos estruturais deverão ser executados atendendo à concepção do projeto e em
conformidade com os desenhos aprovados pelo seu autor e pelo DNIT.
Todo material deverá estar limpo e desempenado. Se necessário, as operações de desempeno e
dobramento deverão ser executados de forma a não permitir o aparecimento de fissuras de outros
defeitos superficiais.
Os diversos elementos componentes de uma peça deverão ser preparados de forma que sua
montagem seja feita sem esforços que provoquem deformações permanentes e se obtenha um bom
ajustamento das superfícies em contato.

h) Lançamento, posicionamento e reposicionamento

Procedimentos executivos para desenvolvimento ou implantação dos serviços:
•

Os serviços de lançamento das peças metálicas componentes da estrutura deverão estar
submetidos aos devidos cuidados para que não hajam danos as mesmas, o posicionamento
deverá seguir rigorosamente as cotas previstas no projeto de montagem;

•

A solução inicialmente prevista para montagem da estrutura consiste de:
1-

Cravação de tubos metálicos no leito do rio para escoramento provisório do
tabuleiro;

2-

Montagem das longarinas principais com auxilio de guindaste sobre flutuante. As
longarinas ficarão apoiadas nas escoras tubulares e nos apoios definitivos;

3-

Montagem de torres metálicas para escoramento dos arcos;

4/5 -

Montagem dos arcos com auxilio de guindaste sobre flutuante;

6-

Remoção das torres de escoramento dos arcos e instalação dos pendurais;
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7-

Corte e remoção das escoras tubulares;

Notas:

- Objetivando-se minimizar a capacidade de lançamento necessária para o
guindaste, deve-se ponderar a possibilidade de que seja feita a montagem,
primeiramente, de apenas uma longarina e arco lateral e da longarina e arco central
intertravados pelas transversinas e contraventamento dos arcos, para depois, numa
segunda etapa, fazer a monagem da longarina e arco lateral restante.
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8. CONTROLE DE QUALIDADE E INSPEÇÃO

Os ensaios não destrutivos das estruturas metálicas com a extensão mínima indicadas, conforme a
seguir:

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS DAS ESTRUTURAS METALICAS
DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Líquido penetrante (PT) ou partículas magnéticas
(MT)
a) Solda de filete entre alma e mesas das vigas (PT) Execução: AWS D.1.5/96, Item 6.7.7
A

principais, extensão do ensaio 5% do comprimento aceitação: AWSD1.5/96, Item 9.21.1 e
total do cordão

9.21.2

b) Em outras soldas quando indicadas nos
desenhos de projeto/detalhamento para fabricação

(MT) Execução: AWS D1.5/96, Item 6,7.6
Aceitação: AWSD1.5/96, Item 9.21.1 e
9.21.4

NOTA: A definição do tipo de ensaio (PT ou MT) fica a critério do Executor.
Ultrassom (UT)
Fazer ensaios de ultrassom nss juntas com solda
de topo com penetração total, das longarinas nas
B

emendas tranversais previstas e/ou não previstas Execução: AWS D1.5/96, Cap. 6, Parte
nos

desenhos

de

projeto/detalhamento

para C, Aceitação: AWS D1.5/96, item 9.21.3

fabricação. Extensão de 100% para as mesas
superior e inferior e 50% para as almas.
C

Radiografia - Não aplicável

A Inspeção Visual e Dimensional das estruturas metálicas será feita conforme especificação
seguinte:

INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL DE ESTRUTURAS METÁLICAS
DESCRIÇÃO
A

REFERÊNCIAS

Inspeção de Soldas
a) Verificação dos aspectos visuais e dimensionais
das juntas preparadas para a solda

AWS D.1.5/96, Item 2 Parte C

b) Inspeção visual e dimensional dos cordões de Execução:

AWS

D.1.5/96,

Cap.

6

solda, dimensão mínima da garganta em soldas de Aceitação: AWS D 1.5/96, Item 3.6 e
filete, poros, mordedura, convexidades e trincas
B

Reparação de Soldas
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9.21.1

Toda solda visualmente inspecionada que não
atenda aos critérios de aceitação previstos, deverá
ser devidamente reparada em conformidade com o

AWS D 1.5/96, Item 3.7

previsto na AWS D1.5/96
C

Inspeção Dimensional
Todos os componentes despacháveis deverão ser
inspecionados visual e dimensionalmente, de modo AWS D 1.5/96, Item 3.5
a garantir o produto final

Solda: As soldas de ligação só poderão ser liberadas após inspeção através dos processos de
ultrassom e líquido penetrante.
9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços devem ser medidos a partir da determinação do peso utilizado na fabricação, expresso
em quilograma (kg).

10. PAGAMENTO

Os serviços devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os
quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais,
perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos
serviços.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 05
FORN. E MONT. NO LOCAL DE ESTR. METÁLICA PROVISÓRIA DE CONTRAVENTAMENTO E
TORRES NO PROLONGAMENTO DAS ESCORAS TUBULARES PARA ESCORAMENTO DOS
ARCOS

1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece os procedimentos empregados na execução, no controle
de qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe, tendo como base as
Especificações de Serviço DNER-ES 337.
2. OBJETIVO

Definir as condições que orientam o emprego de escoramento metálico que auxiliaram na montagem
do arco metálico.
3. REFERÊNCIAS
•

ABNT-NBR 6118/03 (NB-1) - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

•

ABNT-NBR 6494/90 (NB-56) - Segurança nos andaimes

•

ABNT-NBR 7190/97 (NB-11) - Projeto de estrutura de madeira

•

ABNT-NBR 10839/89 (NB-1223) - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e
concreto protendido

•

ABNT-NBR 14931/2004 - Execução de estruturas em concreto - Procedimento

•

DNER-PRO 207/94 - Projeto, execução e retirada de cimbramentos de pontes de concreto
armado e protendido

•

DNER – Manual de Construção de Obras de Arte Especiais, 1995

•

Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR

•

Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR

•

Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR

4.
5. DEFINIÇÃO
6.
Escoramento é o conjunto de escoras, vigas e elementos de ligação, projetado para resistir ao peso
próprio da estrutura.
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7. CONDIÇÕES GERAIS

O escoramento é projetado e construído sob a responsabilidade da executante. Deve suportar com
rigidez necessária todas as cargas e ações possíveis de ocorrer durante a fase construtiva e também
garantir na obra acabada a geometria e os alinhamentos definidos no projeto.
8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNIT.

Aço: geralmente utilizado em perfis metálicos ou treliças executadas com peças tubulares ou perfis
metálicos. Não podem suportar cargas que provoquem tensões superiores à tensão máxima do tipo
de aço de cada uma das peças. A capacidade suporte deve ser reduzida no caso de reutilização, em
função de sua manutenção e redução de seção.
Equipamentos

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e
aprovado pelo DNIT, sem o que não é dada a autorização para o seu início.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a
execução satisfatória dos serviços. A executante deve apresentar a relação detalhada dos
equipamentos a serem utilizados em cada caso.
9. EXECUÇÃO

O escoramento deve ser executado de acordo com o projeto previamente apresentado ao DNIT,
compatível com a obra a executar.
Especial atenção deve ser dada às fundações, às emendas, nós e apoios, principalmente nos
escoramentos convencionais.

Deve ser evitado o escoramento convencional, com pequenos vãos, em leito de rios de rocha lisa
aparente, sujeitos a enchentes e impacto de materiais carregados pela correnteza. Se utilizado, deve
ser executada fixação eficaz na rocha com o maior espaçamento possível entre os apoios.

Quando o terreno natural for rochoso ou de boa resistência, sem ser suscetível à erosão ou ao
desmoronamento, o escoramento pode se apoiar diretamente sobre o terreno, no caso de rocha, ou
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sobre pranchões horizontais, no caso de solos. Devem ser cravadas estacas, quando o terreno não
tiver a capacidade de suporte necessário.

As obras em concreto protendido concretadas com escoramento, devem ter, no projeto estrutural, o
plano de retirada do escoramento.

Escoramentos sobre rodovias com exigência de aberturas para manutenção do tráfego devem ser
projetados e construídos de maneira a continuar estáveis, se atingidos por veículos. À executante
cabe a colocação de dispositivos especiais de sinalização de pista e de altura livre.

Para colocar as fôrmas no greide desejado e eliminar qualquer recalque nos escoramentos, antes da
concretagem são usados cunhas de madeira e outros elementos e técnicas para assegurar o
alinhamento de projeto. O uso de macacos hidráulicos pode ser previsto, a critério da executante,
para controle de recalques durante a concretagem.

CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

Compete à executante a realização de testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos
insumos aplicados no escoramento e a realização do serviço de boa qualidade e em conformidade
com esta Especificação.

As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades mínimas
aceitáveis, podendo a critério do DNIT ou da executante, ser ampliadas para garantia da qualidade
da obra.

Compete à executante a realização do projeto de escoramento, controle de execução e dos
materiais, para demonstrar que o serviço é de boa qualidade e está em conformidade com esta
especificação.

CONTROLE DE EXECUÇÃO

Os escoramentos devem permanecer íntegros e sem modificações até que o arco metálico adquira
resistência suficiente para suportar as tensões e deformações a que é sujeito.

Para efetuar sua remoção, devem ser considerados os seguintes aspectos:

1. peso próprio da estrutura ou da parte a ser suportada por um determinado elemento estrutural;
301

2. cargas devidas a fôrmas ainda não retiradas de outros elementos estruturais;
3. sobrecargas de execução, como movimentação de operários e material sobre o elemento
estrutural;
4. possíveis exigências relativas a tratamentos superficiais posteriores;
5. outras exigências da NBR 14931.

A retirada do escoramento e da fôrma deve ser efetuada sem choques e obedecendo a programa
elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Quando o escoramento não for mais necessário, é inteiramente removido, incluindo os trechos em
concreto. Dentes engastados nas estruturas deverão ser removidos. Estacas utilizadas para apoio de
escoramento são extraídas ou cortadas até, pelo menos, 50cm abaixo do nível acabado do terreno.
Todos os remanescentes dos trabalhos de escoramento devem ser removidos, de maneira a deixar o
local limpo e em condições apresentáveis.

Efetuar controle do nivelamento do concreto após a retirada do escoramento, com levantamento
detalhado, em seções transversais e longitudinais, nas bordas e no centro, para futuras conferências.
As contra-flechas, se não previstas em projeto, ficarão com definição a cargo da construtora, através
de cálculos próprios ou de projetista de estruturas.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os escoramentos são medidos de acordo com o volume determinado pela projeção do tabuleiro e
altura compreendida entre o fundo da laje e a parte superior do arco metálico, em metros cúbicos
convertida em quilogramas. Não é medido em separado o estaqueamento provisório (se houver), o
descimbramento, o levantamento topográfico da estrutura ou quaisquer outros serviços necessários
à execução do escoramento.

Os danos provocados por cheias nos serviços executados somente serão medidos se o nível do rio
ultrapassar a cota máxima de enchente prevista, e se a executante tiver obedecido rigorosamente o
projeto do escoramento, inclusive no que diz a respeito ao fluxo do rio nas cheias. Não se verificando
tal fato, a executante assume todos os prejuízos, tanto no cimbramento como dos eventuais danos
na estrutura conseqüentes da sua ruína ou mau comportamento.
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11. PAGAMENTO

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, para efeito de pagamento,
se, juntamente com a medição de referência, estiver apenso o relatório com os resultados dos
controles e de aceitação.

O pagamento é feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço
unitário contratual, o qual representa a compensação integral para todas as operações, transportes,
materiais, perdas, mão-de-obra, equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais
necessários à completa execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 06
LANÇAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS

1. GENERALIDADES
A presente Especificação Particular regulamenta o serviço de lançamento de peças metálicas que
compõem o arco metálico.
Na execução dos serviços, consideram-se válidas as disposições contidas nas especificações de
serviço do DNER referentes às obras de arte especiais, onde couber, bem como as recomendações
existentes no Manual de construção de Obras de Arte Especiais do DNER, edição de 1995.
2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Para a execução dos serviços foram previstos os equipamentos descritos a seguir:
•

Equip. Topográfia

•

E411 - Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45.

•

Guindaste de esteira com lança de capacidade 200 ton

3. EXECUÇÃO

Os elementos do arco metálico da ponte serão terão uma pré-montagem, quando estiverem prontos
serão embarcados em carretas com auxílio de um conjunto de pórticos de e transportados até o local
do embarcadouro. Lá com apoio de um guindaste de 100 toneladas instalado em terra serão
desembarcados da carreta e reembarcados em flutuantes para o transporte até os locais de
aplicação, as camisas metálicas provisórias. Neste local, com apoio de um segundo guindaste de
200 toneladas, serão içados do flutuante, encaixados em pinos de aço inoxidável instalados, e
posicionados conforme previsto no projeto.

4. MEDIÇÃO
Os serviços de transporte e montagem das peças metálicas serão medidos por unidade de elemento
instalado sobre no arco, conforme detalhado no projeto e suas revisões.
5. PAGAMENTO

O transporte e montagem das peças metálicas deverá ser pago após a execução completa do
serviço de acordo com o preço unitário proposto, o qual deverá incluir todas as operações
necessárias a sua completa execução.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 07
SERVIÇO DE CORTE SUBAQUATICO DA ESTRUTURA METÁLICA PROVISORIA

1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece a sistemática empregada na execução, no controle de
qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe.
2. OBJETIVO

Esta especificação de serviço visa definir e orientar os procedimentos a serem seguidos na execução
do serviço de corte subaquático da estrutura metálica provisória.

3. DEFINIÇÕES

A soldagem e o corte subaquáticos são processos únicos, por serem realizados em ambiente
submerso. Recentemente, tem havido um interesse crescente nos processos de soldagem
subaquática, devido aos requerimentos de construção e reparo associados com a exploração,
perfuração e recuperação de óleo e gás natural. Os procedimentos de soldagem e corte
subaquáticos existem para praticamente qualquer tarefa requerida. Enquanto algumas técnicas
atualmente utilizadas são complexas e custosas de serem implementadas, a capacidade de se obter
juntas soldadas com as propriedades mecânicas apropriadas e a realização de operações de corte
submerso, no local de trabalho, oferece aos engenheiros oceânicos uma ferramenta de extrema
importância.
As restrições passadas associadas ao corte e a soldagem subaquática, relacionadas principalmente
com a baixa qualidade das juntas soldadas e a repetibilidade questionável, tem sido superadas
devido ao grande interesse existente em trabalhos no mar por parte da indústria do petróleo.
Atualmente, a capacidade de se obter juntas soldadas com as características desejadas bem como a
disponibilidade de métodos e técnicas de inspeção apropriadas, tornam as operações de união e
soldagem subaquática opções viáveis

CLASSES DE SOLDAGEM E CORTE SUBAQUÁTICO

Ao mesmo tempo em que novas aplicações para a soldagem subaquática são descobertas, novos
processos são desenvolvidos e os processos existentes são adaptados, de forma a atender a
necessidades específicas. Não é possível fornecer uma descrição exaustiva de todos os processos
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em uso. Entretanto, os processos de soldagem subaquática podem ser divididos nas seguintes
classes genéricas:
3.1.1. SOLDAGEM ÚMIDA

Neste processo, tanto a peça de trabalho como o soldador estão localizados na água, não sendo
realizada nenhuma preparação para separar os materiais a serem soldados da água. O
soldador/mergulhador utiliza eletrodos com recobrimentos a prova d’água e porta eletrodos, pistolas
e tochas especialmente projetadas ou modificadas para serem utilizados na soldagem subaquática.
Para a obtenção de juntas soldadas de alta qualidade, pode ser necessária a utilização de
compartimentos cheios de gás para proteger os eletrodos ou fluxo quanto a absorção de água antes
de sua utilização.

3.1.2. SOLDAGEM SECA LOCALIZADA

O volume contendo o arco e a região a ser soldada, no todo ou em parte, é separado da água por
meio de um pequeno envoltório cheio de gás, a pressão ambiente, com aberturas para permitir o
acesso. Esta câmara proporciona uma região protegida entre a peça de trabalho e o ambiente úmido
e possui espaço suficiente para o eletrodo ou a tocha de soldagem.

3.1.3. SOLDAGEM EM CAIXA SECA

A soldagem é realizada em uma câmara preenchida com um gás, grande o bastante para acomodar
a área de trabalho e a cabeça e aparte superior do corpo do soldador/mergulhador, vestido em um
traje de mergulho completo. Esta montagem remove a água de uma região bem maior que no caso
anterior.

3.1.4. CÂMARA DE SOLDAGEM

A soldagem é realizada em uma câmara, a pressão de 1 atm, que é montada ao redor do local onde
devem der realizados os trabalhos. Nestas condições a soldagem praticamente não é afetada pelas
propriedades da água ou pelos efeitos da profundidade.
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3.1.5. SOLDAGEM EM HABITAT

A água é deslocada de uma grande câmara, por meio da injeção de um gás em seu interior. A área
de solda é completamente isolada da água, mas se encontra na pressão do local correspondente a
altura da coluna de água. Os soldadores realização dos preparativos para a soldagem e
posicionamento de equipamentos.
Embora estas classificações representem as maiores aproximações de soldagem subaquática, elas
não são definitivas. Entretanto, elas podem ilustrar a capacidade presente em se variar a interação
do soldador/mergulhador e a solda, desde a completa imersão durante a soldagem úmida até o total
isolamento do ambiente durante os processos de câmara.

Virtualmente todos os processos de soldagem tem sido experimentados submersos em laboratório
ou em condições naturais.. Consequentemente, a tecnologia de soldagem submersa tem sido
beneficiada com a desenvolvimento de técnicas. A maior parte destes desenvolvimentos consistem
de modificações nos procedimentos familiares que auxiliam a isolar o processo de soldagem da água
circundante. Entretanto, a maior parte das aplicações de soldagem submersa são feitas com
procedimentos convencionais que são otimizados pela cuidadosa escolha do eletrodo e tem como
objetivo reduzir os efeitos adversos do ambiente.

A soldagem submersa em ambiente seco, tal como o proporcionado por um “habitat’ ou uma câmara
de soldagem, usualmente é feita utilizando-se os processos GMAW, GTAW e PAW. Os processos
GMAW e FCAW são os mais comumente utilizados para a soldagem em caixa seca ou localizada
seca. A soldagem úmida é normalmente realizada com o processo de eletrodo revestido (SMAW). A
seleção de eletrodos apropriados para o metal base e a proteção dos eletrodos com relação a
absorção de água antes e durante a soldagem são elementos fundamentais para o sucesso da
solda. Todas as posições e soldagem multipasses podem ser feitas com todos estes processos se
adaptações apropriadas forem realizadas para trabalhos submersos.
4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EQUIPE

01 (um) Mergulhador supervisor técnico.
03 (três) Mergulhadores técnicos especialistas.
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EQUIPAMENTO

01 (um) Conjunto de moto compressor de 20 pés.
02 (dois) Umbilicais para ar comprimido.
04 (quatro) Equipamentos completos para mergulho.
04 (quatro) Trajes para mergulho
01 (um) Colete equilibrador para mergulho.
02 (dois) Cilindros de ar comprimido.
01 (um) Rádio com fonia para comunicação submersa.
02 (duas) Máscaras faciais com fonia para comunicação submersa.
02 (dois) Umbilicais de 100metros com cabo de fonia para comunicação submersa.
01 (uma) Filmadora de superfície.
01 (uma) Máquina fotográfica submersa.
01 (um) Filtro de carvão vegetal com duas saídas.
01 (uma) Filmadora submersa
01 (um) Gerador
01 (um) Motor Honda (reserva)
Porta eletrodo-bloco
Ferramentas diversas.
5. EXECUÇÃO

Serviço de corte subaquático da estrutura metálica provisória consiste num serviço especializado
para o corte das camisas metálicas provisórias as quais auxiliam no lançamento das peças metálicas
que compõem o arco.

PROCESSOS DE SOLDAGEM SUBAQUÁTICA

5.1.1. ELETRODO REVESTIDO

A versatilidade e a eficiência do processo de soldagem por eletrodo revestido torna este processo, na
maioria das vezes, preferível em relação aos outros processos utilizados na soldagem subaquática
úmida. A simplicidade do processo torna possível ao soldador se deslocar rapidamente para o local
de trabalho para um reparo de emergência levando apenas os eletrodos de soldagem, porta
eletrodos

e

o

conjunto/suporte

de

lentes

para

soldagem.

No

local

de

trabalho,

o

soldador/mergulhador pode utilizar um traje de mergulho convencional e qualquer fonte de força de
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soldagem DC. Adicionalmente, o sucesso na qualificação de soldadores e de procedimentos de
soldagem com este processo, tem contribuído para a qualidade das juntas soldadas obtidas, critério
chave na seleção do processo.
A maior parte das empresas que realizam serviços de soldagem subaquática utiliza eletrodos de
soldagem comercialmente disponíveis. Desde 1970, entretanto, algumas destas empresas utilizam
eletrodos com formulação própria. Independentemente do eletrodo utilizado em soldagem
subaquática, ele deve ser feito a prova d’água. A maneira como os eletrodos são transportados da
superfície da água ao local de trabalho e o tempo que eles permanecem no local sem serem
utilizados são variáveis essenciais dos procedimentos de soldagem subaquática. Propriamente
processados e transportados, os eletrodos utilizados para qualificar procedimentos de soldagem
úmida a profundidades de até 100 m permanecem livres de umidade por mais de 24 horas. Os
eletrodos utilizados mais freqüentemente para a soldagem subaquática são classificados pela AWS
como E6013 e E7014. Os eletrodos E6013 possuem um revestimento com alto teor de titânio e
potássio e tendem a apresentar melhor soldabilidade e uma melhor aparência do cordão. Os
eletrodos E 7014, com revestimento de pó de ferro e titânio tem uma alta taxa de deposição.

A soldagem subaquática com eletrodos revestidos é realizada em maior escala do que fora d’água. A
amperagem, velocidade de soldagem e ângulo do eletrodo dependem da posição de soldagem, se o
cordão de solda está sendo depositado na raiz, para enchimento ou para cobertura. Normalmente é
utilizada corrente contínua com polaridade direta (eletrodo negativo). Entretanto a polaridade reversa
produz melhores resultados (menos porosidade) em determinadas situações, como em alguns locais
específicos. Existem regiões, como o mar do norte, onde o uso da polaridade reversa (eletrodo
positivo) apresenta resultados significativamente melhores do que com a utilização de polaridade
direta. Em adição a grande quantidade de eletrodos ferríticos consumidos durante a soldagem úmida
de estruturas submersas, uma significativa quantidade de trabalhos tem sido realizada em aço
inoxidável, em centrais nucleares, onde eletrodos de aço inoxidável foram utilizados para o reparo de
componentes do circuito primário. Os eletrodos utilizados incluem E308, E308L, E309 e E316. As
soldas úmidas realizadas com eletrodos de aço inoxidável em aço inoxidável tem sido qualificadas de
acordo com os requerimentos de ANSI/AWS D3.6-93 Classe O/ASME Seção IX.

Uma variação do processo convencional de soldagem por eletrodo revestido é a soldagem
subaquática molhada por contato com eletrodo revestido (SSMCER). Neste processo, o consumível
é posicionado ao longo do chanfro ou filete, revestido com um material isolante e mantido na posição
por meio de um material pesado com a forma adequada. O contato elétrico é realizado através de um
porta eletrodo fixado a uma das extremidades do eletrodo. O arco elétrico é iniciado por um curto
circuito na extremidade oposta e desloca-se automaticamente até que o eletrodo seja completamente
consumido.
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A soldagem por contato pode ser utilizada em locais de difícil acesso, onde a soldagem por eletrodo
revestido convencional não possa ser utilizada, não necessitando de uma grande habilidade do
operador que, praticamente, atua no posicionamento do eletrodo, para iniciar o arco e retirada da
escória.

5.1.2. SOLDAGEM COM ELETRODO TUBULAR

A soldagem com arame tubular e outros processos automáticos de soldagem tem sido investigados
nos Estados Unidos e regiões do Mar do Norte como processos com potencial para a soldagem
subaquática molhada. Entretanto, este processo não compete com o processo por eletrodo revestido,
devido a excessiva porosidade, deficiência para atingir os padrões de aceitação visuais e problemas
com os dispositivos de alimentação de arame.

Desenvolvimentos recentes em materiais de fluxo contendo níquel tem proporcionado uma melhoria
na soldabilidade úmida e fluxos com formulação livre de halogêneos, especificamente preparados
para soldagem úmida. A presença de halogêneos afeta de maneira adversa a resistência à corrosão
de aços inoxidáveis, promovendo o aparecimento de trincas originárias de processos de corrosão.
6. SEGURANÇA

SOLDAGEM ÚMIDA

Durante a utilização de fontes CC na soldagem subaquática, as seguintes precauções e
procedimentos devem ser seguidos para minimizar a possibilidade de ocorrência de choque elétrico
e facilitar o trabalho do soldador.
•

Traje de mergulho deve estar em boas condições. As luvas devem ser de borracha e não
devem apresentar furos ou rachaduras. Em instalações nucleares a roupa deve ser
completamente estanque, de forma a prevenir contaminação com materiais radioativos.

•

Traje deve ser equipado com um suporte para as lentes de soldagem, de forma a
proporcionar uma visão clara da região de trabalho e, ao mesmo tempo, proteger
convenientemente os olhos durante a soldagem.

•

Deve haver uma comunicação sem problemas entre o soldador/mergulhador e o pessoal de
superfície responsável por acionar a corrente elétrica para a soldagem.

Por outro lado, os processos elétricos de corte e de soldagem produzem misturas explosivas de
oxigênio e hidrogênio. a mistura gasosa de oxigênio e hidrogênio produzida durante o processo de
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soldagem é inflamável. Sob condições de pressão suficientes, bolhas destas misturas quando
acumuladas em quantidades maiores, podem se tornar explosivas. O combustível (hidrogênio) e o
oxigênio estão presentes e, para ignição, centelhas podem ser cond uzidas para regiões com
acúmulo desta mistura e provocar acidentes. Os seguintes cuidados devem ser tomados:

Caso a soldagem esteja sendo feita em um espaço confinado, ou em componentes estruturais com
formato que facilite o confinamento das bolhas, deve-se utilizar alguma forma/dispositivo para evitar
o acúmulo de gás, especialmente para profundidades maiores do que 20 m.

Quando a soldagem úmida estiver sendo feita em uma instalação hiperbárica, as bolhas de gás
devem ser constantemente eliminadas, de fo rma a impedir o seu acúmulo.

LIMITAÇÃES DE PROFUNDIDADE

A profundidade em que os processos de corte e soldagem subaquática podem ser utilizados é uma
preocupação constante. Muitos processos têm sido testados em laboratório e em aplicações de
campo com sucesso variável. Destes, um largo número é disponível, que possibilita as operações de
soldagem e de corte subaquáticos em virtualmente qualquer profundidade que mergulhadores
possam atingir. Os procedimentos de soldagem e corte subaquático que envolve gases são limitados
pela liquefação e pela decomposição causada pela alta pressão e baixas temperaturas. Os
processos a arco são limitados pela energia requerida para produzir arcos de comprimento
substancial. Entretanto, algumas formas de soldagem e cortes submersos podem ser utilizadas com
sucesso em todas as profundidades atualmente atingidas por mergulhadores.

A máxima profundidade em que procedimentos de soldagem úmida foram qualificados de acordo
com os requerimentos da especificação AWS D3.6-93 para soldas classe B é de 100 m. O material
base foi o aço ASTM A 36 com um carbono equivalente de 0,347, com eletrodos de soldagem E6013
recobertos.

EFEITOS AMBIENTAIS EM SOLDAS SUBAQUÁTICAS

Um dos mais importantes efeitos encontrados durante a realização de soldagem subaquática é o
aumento na taxa de resfriamento experimentada quando a peça de trabalho é exposta ao ambiente
aquoso.

Embora seja uma prática comum considerar soldas realizadas ao ar como estruturas fundidas,
quando na consideração de suas propriedades, soldas subaquáticas expostas possuem
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propriedades similares a materiais temperados e fundidos. Durante a soldagem, martensita
altamente tensionada pode ser formada devido ao contato direto com a água. O resfriamento rápido
às vezes leva a formação de porosidade e de inclusões de escória. Estas descontinuidades resultam
do limitado tempo disponível para as bolhas de gás e partículas de escória atingirem a superfície da
solda, antes que a solidificação esteja completa.

O hidrogênio está geralmente presente na soldagem subaquática como um produto da dissociação
da água no arco elétrico. A água pode vir de exposição direta, como na soldagem aberta ou úmida,
ou dos efeitos da umidade em todos os outros processos. A combinação de martensita altamente
tensionada e hidrogênio pode levar a formação de trincas no cordão de solda. Aços de média e alta
dureza são mais suscetíveis à fragilização por hidrogênio, embora regiões martensíticas em aços de
baixo carbono soldados por este processo também possam ser afetadas adversamente. Outra
imperfeições relacionadas ao hidrogênio incluem o aparecimento de pequenas fissuras (flakes) na
superfície de fratura que são paralelas à direção da tensão máxima. Trincas retardadas também
podem ocorrer.
A quantidade de hidrogênio absorvida necessária para causar danos sérios ao material é difícil de
ser determinada. Há um acordo na literatura de que não existe uma correlação simples. A
fragilização por hidrogênio é função do tipo de aço, tratamento térmico, propriedades físicas e das
condições de soldagem existentes. Entretanto, condições de resfriamento rápido ou concentrações
de hidrogênio potencialmente altas devem ser evitadas, ao se selecionar um procedimento para
soldagem aberta. Se os cuidados adequados são tomados, a soldagem aberta ou qualquer outro tipo
de soldagem subaquática podem ser usados para produzir soldas de qualidade.

Processos que envolvem a utilização de câmaras de proteção parcial ou total também requerem
considerações especiais com relação às condições de processo, tais como a eliminação de gases
gerados pelo revestimento ou outros, umidade e mudanças no processo de solidificação devido aos
efeitos hiperbáricos. Portanto, as propriedades físicas e mecânicas das soldas subaquáticas são
afetadas pela capacidade de resfriamento do meio, composição química da água, efeitos da pressão
e o potencial para absorção de gases a partir do gás de proteção.

7. EFEITOS DO AMBIENTE NOS PROCESSOS DE SOLDAGEM SUBAQUÁTICA

Os processos de soldagem subaquáticos são afetados pelo ambiente aquoso de duas maneiras
significantes. Primeiro, os processos a arco tendem a apresentar arcos mais suaves na água do mar
do que em água fresca. Isto é atribuído à influência estabilizadora dos íons dos sais na água do mar,
que são produzidos pela dissociação da água no arco. Estes portadores de carga extras,
proporcionam uma estabilidade no arco maior do que quando os mesmos arcos são operados em
água fresca. Entretanto, esta é a menor conseqüência da soldagem em água do mar e nenhum
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processo de soldagem é afetado drasticamente pela diferença na operação em água do mar ou água
fresca.

Em segundo lugar, a profundidade ou a pressão tem um efeito significativo nos processos de
soldagem subaquática. Toda a soldagem subaquática é realizada usando arcos, que são constritos
pela pressão hidrostática e pela tremenda capacidade de resfriamento de grandes volumes de água.
Isto resulta em temperaturas do arco maiores do que as alcançadas na superfície, um aumento na
penetração e uma transferência de metal mais rápida. Isto também resulta em um aumento nos
requerimentos da corrente para trabalhos subaquáticos.

Entretanto há um desacordo na literatura no valor do incremento em tensão ou corrente requeridos
para sustentar um dado processo de soldagem. O efeito da pressão também pode levar à
decomposição de alguns gases e a liquefação de outros.

8. ESPECIFICAÇÕES PARA SOLDAGME SUBAQUÁTICA

ANSI/AWS D3.6 – Specification for Underwater Welding

A especificação ANSI/AWS D3.6 – Specification for Underwater Welding, define
quatro tipos de soldas:
•

Soldas subaquáticas do tipo A - para aplicações estruturais, feitas de acordo com um
procedimento de soldagem qualificado.

•

Soldas subaquáticas do tipo B - para aplicações estruturais limitadas, realizadas com um
procedimento de soldagem qualificado.

•

Soldas subaquáticas do tipo C - para aplicações em serviços onde a qualidade estrutural não
é crítica. Devem ser livres de trincas e feitas de acordo com um procedimento de soldagem
qualificado.

•

Soldas subaquáticas do tipo O

9. INSPEÇÕES SUBAQUÁTICAS

As estruturas e componentes subaquáticos estão sujeitos a influência de esforços como tração,
compressão, torção e flexão, originários da própria estrutura, ondas, marés e tempestades e aos
fenômenos de corrosão associados ao ambiente marinho. Os métodos e técnicas de ensaios não
destrutivos utilizados para inspeção subaquática são derivados dos métodos convencionais de END,
com as devidas adaptações para serem utilizados em inspeções subaquáticas.
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Métodos de Inspeção

Os métodos e técnicas de ensaios não destrutivos utilizados, com as adaptações necessárias, são
basicamente:
•

Radiografia

•

Partículas Magnéticas

•

Ultra-Som

•

Líquido Penetrante

•

Correntes Parasitas

•

Fuga

•

Emissão Acústica

•

Visual

As inspeções subaquáticas são normalmente divididas em:
•

Inspeções de Fabricação: os componentes são normalmente fabricados em terra e as
inspeções são realizadas utilizando-se os métodos convencionais de END, sem a
necessidade de adaptações. Após a montagem no local de trabalho, as inspeções são
realizadas com as devidas adaptações, necessárias para a realização dos ensaios.

•

Inspeções em Serviço: os componentes são inspecionados periodicamente, de forma a
possibilitar a detecção e o dimensionamento de descontinuidades que possam comprometer
a sua integridade, originárias das condições de serviço destas estruturas/componentes, como
as tensões de trabalho e o ambiente quimicamente agressivo.

Qualificação de Pessoal

Da mesma maneira que para as inspeções realizadas na superfície, as inspeções por meio de END
devem ser realizadas por pessoal qualificado, de acordo com as recomendações/ requerimentos da
ASNT (American Society for Nondestructive Testing), sendo definidos os níveis I, II e III para
qualificação de pessoal de acordo com o escopo das atividades.
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Inspeção subaquática Remota

São as inspeções realizadas com o auxílio de dispositivos robotizados. Os métodos de END
utilizados permanecem basicamente os mesmos utilizados em inspeções manuais. As alterações
necessárias são exclusivamente para permitir o manuseio/posicionamento dos sensores/transdutores
utilizados nos ensaios pelos dispositivos robotizados. Embora a inspeção seja realizada
remotamente, os resultados dos END devem ser interpretados e avaliados por um inspetor de END
qualificado e certificado.
10. MEDIÇÃO

O serviço de corte subaquático das camisas metálicas será medido por unidade de camisa cortada,
conforme detalhado no projeto e suas revisões.

11. PAGAMENTO

O serviço de corte subaquático das camisas metálicas será pago após a execução completa do
serviço de acordo com o preço unitário proposto, o qual deverá incluir todas as operações
necessárias a sua completa execução.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 08
REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO

1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece a sistemática empregada na execução, no controle de
qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe.
2. OBJETIVO

Esta especificação de serviço visa definir e orientar os procedimentos a serem seguidos na execução
do serviço de remoção da estrutura metálica provisória.

3. EQUIPAMENTOS
•

E503 - Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA

•

Cabos de aço ¾” polido

•

E924- Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 – transformador solda elétr. 250 amp

•

Guincho Elétrico de cap. 30t. equipado com freio eletromagneto e comando de
controle de velocidade, Motor Assíncrono de Anéis de 30CV e Tambor com
capacidade para 250m de cabo de aço 1”.

•

Guindaste de esteira com lança de cap. 120t

4. EXECUÇÃO

Fabricadas, transportadas, posicionadas e cravadas as camisas metálicas servem como apoio para o
lançamento e posicionamento das peças metálicas do arco. Concluído o arco metálico é necessária
para a navegabilidade das embarcações a retirada das camisas metálicas provisórias. Para executar
este serviço deve-se realizar o corte sub-aquatico feito por uma empresa especializada e
posteriormente a retirada destas camisas.

Este serviço é feito da mesma forma que a descida das camisas metálicas em água mas ao inverso
utilizando os mesmos equipamentos e a mesma técnica para o transporte de volta até o canteiro.
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5. MEDIÇÃO

O serviço de retirada, içamento, carga e transporte da camisa metálica na água deverá ser medido
por metro linear executado, através do comprimento total de camisa metálica retirada, içada,
carregada e transportada, conforme indicado na locação do projeto e suas revisões.
6. PAGAMENTO

O serviço de retirada, içamento, carga e transporte da camisa metálica na água deverá ser pago
após a execução do serviço de acordo com o preço unitário proposto, o qual deverá incluir todas as
operações necessárias à sua completa execução. Não se inclui o apoio náutico e a camisa metálica,
os quais são remunerados por preço próprio.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 09
SERVIÇOS DE PROTENSÃO E ESTAIAMENTO

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática adotada no recebimento, corte e aplicação de fios, barras,
cordoalhas, bainhas e ancoragens destinados a armaduras para concreto protendido e estaiamento
da Ponte. Para tanto são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos,
execução, verificação da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos
serviços.
2. OBJETIVO

Fixar as condições exigíveis para recebimento, corte, aplicação de fios, barras, cordoalhas, bainhas e
ancoragens destinados a armaduras para concreto protendido e estaiamento da Ponte.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

DNER-ES 331/97 - Armaduras para concreto armado;

•

DNER-ES 332/97 – Obras-de-arte especiais – armaduras para concreto protendido;

•

DNER-ES 336/97 – Obras-de-arte especiais – estruturas de concreto protendido;

•

DNER-EM 375/97- Fios de aço para concreto protendido;

•

DNER-EM 376/97- Cordoalhas de aço para concreto protendido;

•

ABNT NBR - 6004/84 - Arames de aço - ensaio de dobramento alternado - método de ensaio;

•

ABNT NBR - 6349/91 - Fios, barras e cordoalhas de aço para armaduras de protensão – ensaio
de tração;

•

ABNT NBR - 7482/91 - Fios de aço para concreto protendido;

•

ABNT NBR - 7483/91 - Cordoalhas de aço para concreto protendido;

•

ABNT NBR - 7484/91 - Fios, barras e cordoalhas de aço destinado a armaduras de protensão ensaio de relaxação isotérmica;

•

ABNT NBR - 10839/89 - Execução de obras-de-arte especiais em concreto armado e concreto
protendido;

•

DNER 1995 - Manual de Construção de Obras-de-Arte Especiais.
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4. DEFINIÇÕES

PROTENSÃO

4.1.1. CORDOALHAS

De acordo com a ABNT NBR-7483, as cordoalhas são constituídas de 2, 3 e 7 fios. Quanto a
resistência à tração as de sete fios, classificam-se em categoria CP-175 e CP-190 e conforme o
comportamento na relaxação em normal (RN) e baixa (RB). Para as cordoalhas de dois e três fios é
prevista somente a categoria CP-180 e relaxação normal (RN). O número correspondente a
classificação à tração corresponde ao limite de resistência à tração mínima na antiga unidade
kgf/cm². O diâmetro nominal da cordoalha de 7 fios varia de 6,4mm a 15,2mm. O da cordoalha de 2
fios de 2x2,0mm a 2x3,5mm e da de três fios de 3x2,0mm a 3x3,0mm.

Deverão ser entregues acondicionadas em rolo, com diâmetro interno não inferior a 600mm ou em
carretel, com diâmetro do núcleo, também, não inferior a 600mm.
A identificação de cada rolo ou carretel deverá indicar: o nome ou símbolo do produto; número da
ABNT NBR-7483; designação do produto (número de fios da cordoalha; categoria: 175, 180 ou 190,
e relaxação: RN ou RB); diâmetro nominal da cordoalha, em mm; número do rolo ou carretel; massa
líquida, em kg, comprimento nominal, em mm e quantidade em comprimento dos lances.

4.1.2. BAINHAS

As bainhas servem para isolar os cabos do concreto. Em cabos de aderência posterior serão
metálicas, flexíveis, corrugadas e rígidas em cabos retilíneos. O fornecimento será em rolos ou varas
retilíneas ou serão fabricadas no próprio canteiro.

4.1.3. ARMADURAS PASSIVAS

Deverão atender ao prescrito na Especificação DNER-ES 331/97.
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4.1.4. ANCORAGEM

A ancoragem é composta de um bloco circular de aço com furos cônicos paralelos entre si, um
conjunto de cunhas e uma placa de distribuição. A placa de distribuição pode ser fabricada por uma
unidade em ferro fundido nodular ou em aço laminado, com várias coroas circulares, que garantem
boa distribuição de tensões no concreto. São classificadas em ativas e passivas.

ESTAIAMENTO

4.1.5. CORDOALHAS

O estai deverá ser conformado por cordoalhas de aço galvanizado, compostas por sete fios,
envolvidas por uma película de cera de petróleo e revestidas com PEHD –(polietileno de alta
densidade) extrudado, conforme definido pelo projeto executivo e suas revisoes.

A cordoalha deverá ser fabricada com fios produzidos com aço que cumpra as exigências da norma
NBR 7483, ou equivalente.

A cordoalha deverá ser submetida a um tratamento termomecânico (recozimento) para amaciamento
e relaxação (alivio) de tensões.

As cordoalhas utilizadas serão as CP-177RB. Segue abaixo quadro demonstrativo com suas
características específicas:
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4.1.6. FIOS DA CORDOALHA

O aço deverá ser de baixo índice de relaxação (RB).

4.1.7. GALVANIZAÇÃO

A galvanização das cordoalhas deverá atender às normas Brasileiras para este produto.
Galvanização dos fios a quente, com gramatura de 200 a 400g de zinco por m2, antes do
encordoamento e da estabilização.

4.1.8. REVESTIMENTO EM PEHD

O revestimento externo em PEAD deverá ser obrigatoriamente extrudado em volta da cordoalha
galvanizada, impregnada com cera e ter as seguintes características, de acordo com PTI:
Espessura mínima do revestimento: 1,5 mm ( +/- 10%);
Impermeável a água;
Filme de cera de petróleo com mínimo de 12g/m;
Encapadas na cor preta ou colorida, com PEAD (polietileno de alta densidade), resistente aos raios
ultravioletas, não deslizante sobre a cordoalha.

4.1.9. ANCORAGENS PERMANENTES DOS ESTAIS

O sistema de ancoragem deverá permitir um progressivo alívio de carga no estai.
As superfícies das ancoragens deverão estar limpas e isentas de contaminação de cloretos quando
da aplicação na obra.
As ancoragens e as suas fixações deverão ser capazes de suportar, no mínimo, a força
característica de ruptura dos cabos.
A fabricação e ensaios das ancoragens deverão cumprir com as especificações do fabricante dos
cabos e as cláusulas respectivas deste documento.
A resistência à fadiga de cada ancoragem não deverá ser menor que a do cabo correspondente.
Toda a peça de aço da ancoragem que esteja exposta deverá ser protegida contra corrosão.
Cada estai deverá estar dotado com dois tipos de ancoragem, uma fixa e outra ajustável, sendo que
esta última deverá permitir a regulagem da tensão durante toda a vida útil da estrutura assim como o
alívio progressivo da carga do estai numa eventual substituição.
Os blocos de ancoragem deverão ser protegidos contra a oxidação após a fabricação.
As cunhas da ancoragem deverão ser em aço ligado e com uma concepção que garante um
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excelente comportamento a solicitações alternadas.

4.1.10. CERA DE INJEÇÃO DAS ANCORAGENS

A cera de petróleo deverá ter as seguintes características:
Resistência à corrosão sob tensão e a água destilada.
Não reativa com o PEHD, zinco e aço.
Estabilidade da consistência para temperaturas de –20°C a + 50°C, por estágios de 5°C.
Consistência a baixa temperatura.
Resistência ao trabalho mecânico.
Injetabilidade.

4.1.11. BAINHA GLOBAL EM PEHD

As bainhas dos estais deverão ser de polietileno (PEHD) de alta densidade, com uma vida útil
garantida de 20 anos e resistentes aos raios ultravioletas.
Os tubos que conformarão a bainha global deverão ser fornecidos em peças retilíneas e unidos de
topo no local da obra, através de soldagens por termo-fusão.
As superfícies externas dos tubos deverão conter um cordão soldado em forma helicoidal, com seção
de 7 ± 2 mm² e passo de 600±5mm em toda sua extensão.
Diâmetro de 140mm.

Propriedades físicas do tubo de PEHD:

Propriedades
Densidade

Unidade

Valor

g/cm³

0,941 ∼ 0,960

g/cm³

MFI (Índice de Fluidez)

(190/5)

0,1 (máx.)

Resistência à tração no Escoamento

Mpa

21 ∼ 24

Módulo de Flexão

Mpa

550 ∼ 1100

Hs

192 (min.)

Mpa

8,6 ∼ 11,0

ESCR (Resistência à Propagação de Fissuras)
HDB (Tensão Hidrostática de Projeto)

As bainhas globais, uma vez soldadas e instaladas não deverão permitir a infiltração de água no seu
interior.
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4.1.12. TUBOS ANTIVANDALISMO

Os tubos antivandalismo deverão proteger os estais em altura mínima de 3,00 metros a partir do
nível do tabuleiro ou outro valor indicado no projeto.

Deverão estar tratados contra a oxidação através de galvanização (550g/m²) e ser desmontáveis.

Na extremidade superior do tubo antivandalismo, por tratar-se de uma zona de transição com a
bainha global de PEHD, deverá receber um dispositivo para evitar a penetração de água.

A extremidade inferior do tubo antivandalismo deverá unida por flange de união parafusada com o
tubo forma do tabuleiro, assim como um sistema de vedação entre flanges e drenagem para permitir
o escoamento de água de condensação ou de chuva eventualmente infiltrada.

4.1.13. TUBOS FORMA

Os tubos forma serão projetados para pré-determinar no concreto das estruturas (torre e tabuleiro), a
posição definitiva do estai que será instalado posteriormente através do seu interior.

Os tubos deverão ser de aço com proteção anticorrosiva, com placa de apoio numa das
extremidades e flange de união na outra. Estes tubos serão utilizados nas estruturas da torre e
tabuleiro.

Tubo forma da torre: deverá ser fabricado de acordo com a geometria especificada no projeto,
munido de placa de apoio para ancoragem numa das extremidades e flange para conexão com a
bainha global de PEHD na outra.

Tubo forma do tabuleiro: deverá ser fabricado de acordo com a geometria especificada no projeto,
munido de placa de apoio para ancoragem numa das extremidades e flange para conexão
parafusada com o tubo antivandalismo na outra.

5. CONDIÇÕES GERAIS

Somente fios, barras e cordoalhas que atendam as condições estabelecidas pela ABNT poderão ser
usados em obras-de-arte especiais. Deverão ser do tipo e qualidade indicada no projeto, apresentar
homogeneidade quanto às suas características geométricas e mecânicas e ser isentos de defeitos
prejudiciais. Não permitir soldas ou quaisquer emendas nos fios ou cordoalhas fornecidos.
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6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais

•

Cordoalhas CP-190 RB D=12,7 mmm

•

Cordoalhas CP-190 RB D=15,2 mm

•

Bainha metálica D= 50 mm

•

Bainha metálica D=65 mm

•

Bainha metálica Di=95 mm P/12 D=15,2 mm

•

Bainhas chatas, galvanizadas, flexíveis e corrugadas (19x62)mm P/4 D=12,7 mm

•

Bainhas chatas, galvanizadas, flexíveis e corrugadas (19x36)mm P/2 D=12,7 mm

•

Ancoragens ativas P/6 D=12,7 mm

•

Ancoragens ativas P/12 D=12,7 mm

•

Ancoragem ativa P/12 D=15,2mm

•

Ancoragens ativas P/ 4 D=12,7 mm TIPO MT

•

Ancoragens ativas P/ 2 D=12,7 mm TIPO MT

•

Cordoalhas RB 177 D=15,7 mm, galvanizadas, enceradas e revestidas com PHDE por extrusão.

•

Tubo de polietileno de alta densidade, anti UV, PN5, com estrias helicoidais d=140 mm com
flanges, na cor preta para estais 19 cordoalhas D=15,7 mm

•

Tubo antivandalsmo, em aço carbono galvanizado a fogo, d=168,3 mm, com flanges para
ancoragem TSR de 19 cordoalhas D=15,7mm

•

Ancoragens ativas (reguláveis) para cabos tipo estais de 19 D=15,7 mm

•

Ancoragens ativas (reguláveis) para cabos tipo estais DE 12 D=15,7 mm

•

Ancoragens fixas para cabos tipo estais de 19 D=15,7 mm

•

Ancoragens fixas para cabos tipo estais de 12 D=15,7 mm

Equipamentos

•

Macaco de protensão 9 a 19 Ø 15,2mm;

•

Bombas elétricas de protensão;

•

Injetora elétrica;

•

Misturador elétrico para preparo da nata de cimento;

•

Mangueira (cristal) transparente para injeção do(s) cabo(s);

•

Esmerilhadeira com disco para corte do aço da protensão;

•

Andaimes, plataformas e equipamentos se necessários para a execução dos serviços de
protensão e injeção do(s) cabo(s);
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7. EXECUÇÃO

PROTENSÃO

7.1.1. ARMAZENAGEM

Os fios, barras, cordoalhas, bainhas e cabos já confeccionados deverão ser armazenados com
cuidados especiais, em local abrigado e colocados sobre estrados de madeira, no mínimo 20 cm
acima do solo. A estocagem deve ser pelo menor tempo possível, evitando a mistura de aços de
diferentes procedências, partidas ou características.

7.1.2. EMENDAS

Os fios e cordoalhas não serão emendados. As barras de aço duplo filetado poderão ser emendadas
através de luvas. As bainhas devem ser emendadas por meio de luvas apropriadas que garantam a
impermeabilidade.

7.1.3. INSTALAÇÃO DAS ANCORAGENS E DOS CABOS

Os fios e cordoalhas deverão ser cortados de acordo com o projeto e apresentar-se isentos de
sujeira, óleo ou outras substâncias estranhas, tolerada uma leve oxidação, desde que superficial,
leve e uniforme, sem pontos de corrosão na superfície.

As ancoragens são fixadas à forma através de parafusos. As cordoalhas podem ser instaladas nas
bainhas antes ou após a concretagem e, neste caso, as bainhas deverão ser resistentes e
apresentar um diâmetro no mínimo 5 mm maior que as utilizadas na instalação antes da
concretagem. A proteção das ancoragens e das conexões das bainhas contra a penetração de calda
de cimento é feita com fita adesiva.

Para cabos instalados antes da concretagem, é recomendável a utilização de suportes das bainhas
(galgas) a cada metro, para mantê-los na posição correta. Para cabos a serem instalados após a
concretagem, à distância entre os suportes das bainhas não deve ultrapassar 50 cm. Os espaços
livres entre bainhas e bordas e entre bainhas devem respeitar as Normas Brasileiras e têm a
finalidade de garantir seu total envolvimento pelo concreto e a passagem de vibradores.
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7.1.4. PROTENSÃO

•

Instalação do bloco, das cunhas e do "pente" nas cordoalhas; fixação do anel de tensionamento
na placa de ancoragem, por meio de dois parafusos, para assegurar seu alinhamento com o
cabo;

•

Colocação do macaco nas cordoalhas;

•

Tensionamento do cabo até atingir a tensão requerida ou até a máxima abertura do macaco – o
macaco encunha automaticamente as cordoalhas;

•

Cravação das cunhas no bloco de ancoragem, através do pistão de encunhamento;

•

Alívio da tensão e do pistão de encunhamento e reposicionamento do macaco no anel de
tensionamento, para executar as novas fases de tensionamento se eventualmente necessárias
para atingir a tensão final de projeto.

•

Finalizada a cravação, remoção do macaco, do "pente" e do anel de tensionamento.

7.1.5. INJEÇÃO
A calda de cimento deverá ser previamente ensaiada, de acordo com o estabelecido na
especificação DNER-ES 330/97.

Normalmente, os cabos são injetados após o arremate dos nichos das ancoragens.

Antes do inicio da injeção, os cabos devem ser soprados para assegurar livre passagem sem
obstruções que impeçam o fluxo da calda de cimento.

A injeção é executada com a utilização de bombas elétricas, do tipo pistão ou parafuso, não será
permitido o uso de ar comprimido. A pressão deve variar de 1,5MPa a 2,0MPa, podendo ser
necessárias pressões maiores em cabos verticais ou com grande desnível. A velocidade de injeção
do cabo deve variar de 60,m a 12,0 m por segundo, controlada por um dispositivo de regulagem de
vazão. As bombas devem possuir manômetros aferidos, com precisão de 0,1MPa e permitir que as
pressões altas sejam obtidas progressivamente e mantidas no fim da injeção. A injeção deverá
obedecer a ordem definida para as bainhas e as seqüências operacionais.

Para permitir a cura da calda sob pressão, são utilizadas válvulas especiais. O fator água/cimento é
mantido o mais baixo possível para garantir melhor fluidez da calda, embora isso dependa do tipo e
idade do cimento usado, da temperatura e umidade ambientais e da utilização ou não de aditivos
expansores no preparo da calda.
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ESTAIAMENTO

7.1.6. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DO TENSIONAMENTO E AJUSTAMENTO DOS CABOS

Deverá ser garantida a segurança de montagem dos estais relativamente à ação do vento, durante a
instalação e as fases temporárias.
Todas as cordoalhas a serem tensionadas numa mesma operação devem ser sempre que possível,
do mesmo lote.
Cada cordoalha deve ser etiquetada com o número que permita a identificação da bobina usada.
Tanto as cordoalhas como os estais não devem ser torcidos, nem dobrados.
Os cabos individuais usados na medição de extensões devem ser legivelmente identificados em
cada extremidade.
As cordoalhas devem ser tensionadas e retensionadas mais que uma vez durante a montagem da
estrutura. Não poderão ser retensionadas as cordoalhas que tenham qualquer parte previamente
sujeita aos encaixes da ancoragem e façam parte da porção de cabo tensionada.
Nenhuma cordoalha que tenha sido desfiada poderá ser usada.

7.1.7. INSTALAÇÃO DOS ESTAIS

Os métodos e materiais usados para a instalação dos estais devem ser definidos e aprovados pela
Fiscalização de modo a não provocarem danos ou deterioração aos materiais envolvidos (bainhas
em PEAD, cordoalhas e revestimento das cordoalhas, etc).

7.1.8. TENSIONAMENTO DOS ESTAIS

Esta operação deve ser feita de modo a garantir que a tensão em todas as cordoalhas dos estais não
difiram entre si mais do que 2 %.
Quando o tensionamento for realizado cordoalha por cordoalha, deve ser usado o método de isoalongamento ou outro que garanta iguais resultados.
Deve ser possível a verificação das tensões nas cordoalhas em cada ciclo de construção.

7.1.9. EQUIPAMENTO DE TENSIONAMENTO

O equipamento de tensionamento deve cumprir com os seguintes requisitos gerais:
Sempre que duas ou mais cordoalhas sejam tensionadas simultaneamente, devem apresentar um
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comprimento aproximadamente igual entre os pontos de referência iniciais nas ancoragens e as
extensões verificadas. O grau de variação deve ser pequeno quando comparado com as extensões
previstas.
O equipamento de tensionamento deve permitir o controle e a graduação da força total aplicada, sem
que sejam introduzidas tensões secundárias perigosas no cabo, ancoragem ou zona de ancoragem.
O equipamento de tensionamento deve ser calibrado antes do início das operações de
tensionamento e a intervalos aprovados pela Fiscalização. Os certificados de calibração devem
estar disponíveis para a Fiscalização.

7.1.10. AJUSTAMENTO DA TENSÃO

O ajuste da tensão deve ser feito de acordo com as indicações do Projeto, de onde pode resultar o
alongamento ou o encurtamento do cabo.
O encurtamento deve ser obrigatoriamente efetuado operando o sistema de ajustamento da
ancoragem regulável.

Para o encurtamento devem ser consideradas as situações:

A extensão pretendida é > 40 mm; o ajustamento pode ser feito com um macaco monocordoalha,
sujeito a uma força com uma precisão conforme alínea relativa ao Tensionamento.

A extensão pretendida é < 40 mm; o ajustamento deve ser feito por afinação do sistema de
ajustamento da ancoragem regulável.

As operações de ajustamento executadas através do sistema de ancoragem regulável, devem ser
feitas com uma precisão de:
± 1 mm para extensão ou encurtamento;
± 2 % na medição da tensão no tirante.

O equipamento de medição deve ser calibrado nas condições representativas do funcionamento em
obra e acompanhado pela Fiscalização.
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8. INSPEÇÃO

Controle do Material

Exigir certificados de ensaios do material fornecido pelo fabricante, contendo data de realização dos
ensaios, identificação do lote, com a quantidade e numeração respectiva dos rolos ou carretéis e as
características dimensionais, mecânicas e químicas do lote.

O Executante deverá adotar ainda os procedimentos seguintes:

a) verificar a integridade física das armaduras;
b) fiscalizar o comprador na aceitação do material;
c) analisar as características do material utilizado pelo comprador;
d) realizar ou contratar firmas especializadas para o controle de qualidade do material.

As amostras deverão ser retiradas da extremidade de cada rolo ou carretel, com comprimento
suficiente para três corpos de prova e não deverão ser submetidas a nenhuma forma de
tensionamento ou de aquecimento após a fabricação. Para o comprimento mínimo de cada corpo de
prova é recomendado: L = Lo + 45

Sn

, sendo Lo = 40d para barras e fios e 4 vezes o passo para

cordoalhas e Sn a área nominal da seção reta do corpo de prova.

8.1.1. CORDOALHAS

Variação de Peso Admissível
A variação admissível do peso nominal especificado não poderá exceder a ± 2%. Se da verificação
do diâmetro dos arames redondos se constatar possuírem uma diferença ≤ 0.03 mm não será
necessário ensaio de pesagem.

Defeitos de Superfície
Poderão ser aceitáveis defeitos superficiais longitudinais desde que sua profundidade seja inferior a
4% do diâmetro nominal do fio.

Linearidade/ Tolerâncias
As bobinas deverão ter um diâmetro suficiente grande de forma a assegurar que a flecha no interior
da curva de um provete de cordoalha com 1 m de comprimento, apoiado livremente numa superfície
plana não seja superior a 25 mm/m.
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Corte e preparo de cordoalhas
No corte e preparo das cordoalhas,os fios não deverão desenrolar-se, caso ocorra esta situação, os
mesmos deverão ser reposicionados e mantidos na posição original sem dificuldade.
O corte das cordoalhas, após tensionamento e/ou ajuste final, deverá ser executado com
equipamento rotativo de alta velocidade, com disco de corte ou uma serra de aço rápido a uma
distância da ancoragem de pelo menos um diâmetro, ou outro método mecânico previamente
aprovado pela fiscalização.
Não será permitido o aquecimento das cordoalhas, causado, por exemplo, por uma operação de
solda próxima das cordoalhas.
O produto acabado deverá estar isento de defeitos introduzidos em qualquer estágio da produção
que impeçam o seu funcionamento como cordoalha de protensão.

Homologação da cordoalha
As cordoalhas deverão ser garantidas pelo fabricante das cordalhas em atenção às normas
Brasileiras, e desejável que siga as recomendações do PTI, porém estas não serem requisitos de
rejeição de lotes, visto não se tratarem de normas Brasileiras.

Solda no processo de fabricação
Na produção dos comprimentos normais de cordoalhas poderá incluir somente soldas praticadas
individualmente nos arames, desde que antes da trefilagem. Soldas executadas durante ou depois
do processo de trelilagem não serão aceites.

Proteção contra Corrosão
A oxidação no aço não será aceitável.
As cordoalhas deverão ser protegidas da aspersão de água salgada, do ambiente úmido marítimo e
de outros meios deletérios para o aço.
Deverá ser mínima a exposição direta ao ar e a meios com elevado teor de umidade.

As cordoalhas deverão ser protegidas da corrosão por pelo menos três barreiras: galvanização das
cordoalhas, impregnação com uma película de cera de petróleo e revestimento de PEHD extrudado
individualmente.
O espaço entre fios deverá ser preenchido com cera de petróleo, bem como os vazios entre as
cordoalhas e o revestimento de PEHD.
A cera não deverá diminuir de volume com o tempo e deverá manter suas características entre –
20°C e + 50°C.
A terceira barreira de proteção deverá ser uma bainha ou revestimento em Polietileno de Alta
Densidade (PEHD), resistentes aos efeitos do clima, ambiente marítimo e raios ultravioleta.
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8.1.2. ANCORAGENS

As ancoragens permanentes deverão ter uma proteção temporária efetiva durante todas as fases
construtivas, entre a data da instalação e os ajustes definitivos, ou pelo período mínimo de um ano.
Esta proteção deverá, posteriormente, ser substituída pela proteção permanente.
As ancoragens temporárias deverão ser protegidas contra corrosão durante todo o período da sua
utilização.
As ancoragens deverão ser munidas com dispositivos de vedação de cordoalhas, para confinamento
dos trechos de cordoalhas nuas (sem revestimento de PEHD) dentro de um sistema a ser injetado
posteriormente com cera de petróleo.
A injeção de cera irá restabelecer a proteção do revestimento de PEHD da cordoalha, removida por
necessidade da operação de tensionamento.

9. ENSAIOS

PROTENSÃO

Para os serviços de Protensão devem ser realizados os seguintes ensaios:

Ensaios

Norma

Número de
Amostras/Frequência de
Ensaios

Tração: determina a tensão a 1%
de

alongamento,

resistência

à

o

limite

tração

e

de NBR

1 amostra de qualquer

o 6349

das extremidades de um

alongamento após a ruptura.

rolo, de cada lote de 5
unidades ou fração.

Fios

Dobramento alternado.

NBR
6004

Determinação
relaxação

dos

para

valores
tensão

de

inicial NBR

equivalente a 70% ou 80% do limite 7484
de resistência mínima estabelecido
Tração: determinação do diagrama NBR
de tensão - deformação.

6349
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Cada corrida ou fração.

Tração: determinação do gráfico NBR

1 traçado de gráfico para

carga - deformação.

cada 5 corpos de prova

6349

ou fração.
Tração:

carga

a

1%

de

alongamento, a carga de ruptura e NBR
o

alongamento

sob

1 amostra da extremidade
de cada rolo ou carretel.

de 6349

carga

ruptura.
Cordoalh Tração: determinação do valor de

1 determinação de cada

as

dez unidades ou fração.

estricção

em

constituintes

todos
da

os

fios NBR

cordoalha, 6349

adotando-se 25% de estricção do
valor mínimo.
Determinação

dos

valores

da

relaxação para uma carga inicial NBR

1 amostra da extremidade
de cada rolo de carretel

equivalente a 70% ou 80% da carga 7484
de ruptura mínima especificada.

As Normas ABNT NBR-6369 e ABNT NBR-7484 abrangem também métodos de ensaios para
barras.
As tolerâncias nos diâmetros dos fios são de ± 0,05mm, nas cordoalhas de sete fios variam de +0,3 a
-0,2mm para CP-175 RN 6,4 a CP 175 RN 9,5, de ± 0,3 para CP 175 RN 11 a CP 175 RN 15 e de
+0,4 a - 0,2 para todas da categoria RN 190. A mesma tolerância para os fios de relaxação baixa
(RB). Nas cordoalhas de 2 e 3 fios, a tolerância no diâmetro é de ± 0,3mm.
A tolerância na área, tanto para fios como cordoalhas, é de 8% acima do mínimo tabelado.

ESTAIAMENTO

9.1.1. CORDOALHAS DE ESTAI

Ensaio Estático Individual

Uma amostra de 5m de cordoalha deverá ser recolhida e ensaiada a cada 10 Mg produzido ou de
cada comprimento fabricado (o que for menor).
Amostra para ensaio estático deverá ter um comprimento mínimo de 1m e não deverá apresentar
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falhas na região da ancoragem. Caso venha a ocorrer, a amostra deverá ser descartada e outra
amostra deverá ser utilizada.

Ensaio Individual de Fadiga e Estático

No ensaio a fadiga, a amostra de cordoalha deverá ser ensaiada sob uma tensão acima de 0,45 f s e
variação dentre 213 e 443 Mpa, segundo o ciclo de testes selecionado.
Pelo menos 5% das cordoalhas ensaiadas deverão ultrapassar a dois milhões de ciclos.
O teste estático deverá ser realizado depois de completado o ensaio a fadiga de cada amostra. As
amostras deverão apresentar tensão de ruptura não inferior a 0,95 f s no ensaio estático.
Em caso da primeira amostra falhar no ensaio estático, duas outras amostras deverão ser ensaiadas
e se ocorrer outra falha, o comprimento do lote fabricado representado por essas amostras deverá
ser rejeitado.
O fabricante deve proceder à execução dos testes de relaxação isotérmica, comportamento à fadiga,
tensão desviada e de corrosão sob tensão, de acordo com a norma EN 10138:94.
O fabricante deve apresentar também os diagramas de tensões/deformações.
Os resultados de cada ensaio devem ser apresentados em boletim oficial.

Traçado da Curva de Wöhler

O fabricante deverá apresentar a curva de Wöhler, traçada com os resultados de ensaios dinâmicos
do conjunto “cordoalhas + cunhas de ancoragem” que serão empregados na obra, de acordo com as
recomendações do PTI.

9.1.2. CONJUNTO: ANCORAGENS / CORDOALHAS

A empresa montadora de estais, detentora do processo de protensão, deverá apresentar ensaios do
sistema de ancoragens proposto, para um estai equivalente de acordo com as recomendações da
FIP – Federação Internacional da Protensão.
As ancoragens deverão ser capazes de resistir a dois milhões de ciclos de variação de tensão de
200 MPa, sendo o esforço superior igual a 45% da resistência nominal de ruptura do estai e ao final
do ensaio, o conjunto deverá resistir um esforço estático de pelo menos 90% da resistência de
ruptura do cabo.
Durante o ensaio a fadiga, não mais que 2% de fios individuais das cordoalhas (comparado com o
número total de fios) poderão se romper. Não poderá ocorrer nenhum problema com as ancoragens
ou em qualquer outro componente da ancoragem durante o ensaio de fadiga, caso contrário deverá
ser motivo de rejeição.
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A tensão de ruptura do cabo deverá ser determinada pelo resultado obtido no tensionamento de
cordoalhas individuais (ensaio estático individual da cordoalha). Qualquer falha na ancoragem, ou em
seus componentes no ensaio estático será motivo de rejeição do ensaio.
Após realização dos ensaios da fadiga e estático, o cabo ensaiado deverá ser desmontado e seus
componentes cuidadosamente examinados. Todos os fios rompidos ou fissurados deverão ser
identificados e localizados.
10. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Aceitação

O lote é aprovado se não apresentar fios, barras, cordoalhas, bainhas, ancoragens com defeitos
prejudiciais e se satisfatórios os resultados dos ensaios relacionados no item 7.1 e atendendo aos
valores mínimos constantes das normas ABNT NBR-7482 e ABNT NBR-7483. Se qualquer corpo de
prova não atender aos valores mencionados, serão retiradas e submetidas a re-ensaios duas
amostras adicionais da mesma extremidade do rolo ou carretel. Se os resultados dos ensaios destes
dois corpos de prova atenderem aos valores mínimos especificados, o rolo ou carretel
correspondente será aceito.

Rejeição

O valor de estricção nos fios de cordoalhas não atendendo ao especificado a determinação será feita
em todos os rolos ou carretéis remanescentes.
Se qualquer dos resultados de re-ensaios falhar, o rolo ou carretel correspondente será rejeitado.
A liberação e o emprego do produto não serão condicionados ao ensaio de relaxação, podendo
basear-se em resultados recentes ou regularmente obtidos com material da mesma categoria.
11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

PROTENSÃO

As armaduras, para concreto protendido, serão medidas de acordo com as indicações do projeto
como segue:
a) CP 190 - em quilograma de aço colocado nas fôrmas;
b) Bainhas - por metro utilizadas;
b) Ancoragens - por unidades utilizadas;
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ESTAIAMENTO

Será medido e pago mensalmente por quilograma (kg) de estai aplicado na sua posição definitiva e
tensionado, com o peso determinado pelos comprimentos das cordoalhas definidas no projeto e suas
revisões, e com peso linear das cordoalhas utilizadas. As ancoragens e os tubos/sela serão pagos
por unidades instaladas, e os demais materiais utilizados, tais como: tubo antivandalismo, tubo de
polietileno (bainhas) e tubo forma serão medidos em função do comprimento utilizado.

No preço unitário ofertado estão inclusos o fornecimento dos materiais inclusive perdas por
manuseio, sobras ou retirada de amostras para ensaios de controle tecnológico, equipamentos, mão
de obra com encargos sociais, estocagem, corte, preparo dos estais, meios de transporte para
fornecimento e colocação na sua posição de aplicação (tubo de PEAD, dispositivos de ancoragem),
os equipamentos de movimentação de carga vertical e horizontal o tensionamento e a regulagem e
tudo o que for necessário a perfeita execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP-10
ESCORAMENTO ESPECIAL DE FUNDO DE BLOCO

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas na execução da montagem do
escoramento especial de fundo de bloco para a concretagem dos mesmos. Para tanto, são
apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, preservação ambiental,
inspeção, critérios de medição e pagamento.
2. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo definir o escoramento especial de fundo de bloco, suas
características técnicas e construtivas, e condições para sua execução.
3. REFERÊNCIAS

- NORMA DNIT 124/2009 – ES - Pontes e viadutos rodoviários - Escoramentos
4. DEFINIÇÕES

O escoramento especial de fundo de bloco da ponte faz parte de uma seqüência de serviços para
execução de blocos de fundações de grandes dimensões executados em meio fluvial, distantes do
canteiro de obras.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As figuras abaixo demonstram um exemplo de escoramento de fundo de bloco:
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6. VISTA LATERAL DE ESCORAMENTO

7. VISTA EM PLANTA DE ESCORAMENTO (CONSOLOS E VIGAS POSICIONADAS)

Materiais

•

Perfil metálico W530x74 kg

•

Perfil metálico “I” 8” X 4”

Equipamentos/FERRAMENTAS

•

E503 - Grupo Gerador : Heimer : Gehm-40 KVA

•

Guindaste 130 ton

•

Guincho Elétrico de cap 30 t
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COMPOSIÇÕES AUXILIARES
•

Carga e transporte do escoramento do canteiro até o embarcadouro e retorno

•

Desembarque da carreta e embarque da armadura no flutuante e retorno do material

•

Execução dos consoles metálicos

Execução

Para execução do escoramento especial de fundo de Bloco da ponte é usual o aproveitamento das
camisas metálicas como base para o apoio desse escoramento. Para isso são soldados dois
consoles metálicos em cada estaca e sobre eles serão fixados perfis metálicos de grande porte e
sobre estes e no outro sentido, vigas metálicas especiais para fixação da forma do fundo do bloco.

A execução do escoramento de fundo de bloco das obras da ponte assume relevância tendo em
vista as dimensões de cada elemento. A concretagem de um bloco dessas proporções exigiria além
de uma grande quantidade de horas de execução um escoramento da laje de fundo de bloco de
grandes proporções. Por isso foi previsto que a concretagem desses blocos fosse feita em quatro
etapas de modo a se poder aproveitar que etapas anteriores de concretagem sejam utilizadas para
absorção de cargas da nova etapa, reduzindo assim as cargas a serem aplicadas no escoramento da
laje de fundo do referido bloco.

Assim após o concreto da primeira etapa de concretagem atingir uma determinada resistência
definida pelo projetista, serão afrouxados os forcados deixando que a estrutura trabalhe, apertam-se
então novamente os forcados fazendo com que a primeira etapa do bloco passe a fazer parte do
escoramento que sustentará a segunda etapa de concretagem. Esse procedimento será feito para as
demais etapas de concretagem de modo que a estrutura necessária a esse escoramento seja a
menor possível.

A execução desse escoramento compreenderá a execução de consoles metálicos, que serão
soldados nas faces externas das camisas metálicas. Sobre eles serão instalados aparelhos de
decimbramento, num dos sentidos do bloco e apoiado nesses aparelhos serão instalados perfis
metálicos pesados e no outro sentido e sobre os últimos perfis metálicos leves. Sobre estes últimos
serão fixados os painéis da forma de fundo do bloco.
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8. INSPEÇÃO

O controle da execução é visual ou, nos casos complexos, recomenda-se controle instrumental para
aferir alinhamentos e prumos, consiste na observância dos quesitos apresentados e deve constar no
livro de registro da obra como referência executiva.
O controle deve ser realizado através das seguintes etapas:
a) verificar o certificado de procedência dos materiais, de modo a confirmar a autorização ambiental
de exploração;
b) verificar se a madeira utilizada não apresenta fendas ou rachaduras;
c) verificar se todas as ligações estão perfeitamente fixadas, se as peças não apresentam desgaste
por oxidação;
9. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção
do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução dos serviços.
a) somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para sua exploração;
b) o material descartado devem ser removidos para locais apropriados, definido pela fiscalização, de
forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água;
c) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários.

10. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O escoramento dos blocos de fundação será medido mensalmente por metro quadrado da projeção
horizontal da superfície inferior do bloco, independentemente do processo executivo escolhido para a
sua execução, após aprovação do projeto e sua execução e aceitação pela Fiscalização.
12. PAGAMENTO

O escoramento especial de fundo de bloco deverá ser pago após a execução do serviço de acordo
com o preço unitário proposto, o qual deverá incluir todas as operações de montagem e
desmontagem e demais atividades necessárias a sua completa execução.
339

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 11
TRANSPORTE E POSICIONAMENTO DE PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS POR EQUIPAMENTOS DE
LANÇAMENTO COM P<=1.000 Kg

1. GENERALIDADES

A presente Especificação Particular regulamenta o serviço de transporte e posicionamento de painéis
pré-moldados. Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos,
preservação ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e
medição dos serviços
Na execução dos serviços, consideram-se válidas as disposições contidas nas especificações de
serviço do DNER referentes às obras de arte especiais, onde couber, bem como as recomendações
existentes no Manual de construção de Obras de Arte Especiais do DNER, edição de 1995.

2. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

ABNT NBR 6118/03 – Projeto de Estruturas de Concreto;

•

ABNT NBR 9062/85 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

•

ABNT NBR 14860-1:2002
Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos
Parte 1: Lajes unidirecionais

•

ABNT NBR 14860-2:2002
Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos
Parte 2: Lajes bidirecionai

•

DNER-ES 337/97 – Obras-de-arte especiais - Escoramentos;

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais

A contratada deve prever a utilização dos seguintes materiais, a seguir:
•

O concreto que compõe os painéis e o concreto complementar deve atender às especificações
das NBR 6118, NBR 8953, NBR 12654 e NBR 12655. A resistência característica à compressão
será a especificada pelo projeto estrutural, sendo exigida no mínimo classe C20.

•

Aço estrutural tipo CA-50 / CA-60, conforme especificação DNER-ES 331/97.
340

Equipamentos

A contratada deve prever a utilização dos seguintes equipamentos com dimensões apropriadas de
acordo com as necessidades do serviço a ser executado:
•

Autoclave para cura a vapor;

•

E303 Betoneira : Alfa : - 750 l

•

Equip. Topográfia

•

E434 - Caminhão Carroceria

4. EXECUÇÃO

A montagem dos elementos pré-fabricados deve obedecer ao disposto no projeto de execução dos
painéis e no manual de colocação e montagem quanto ao arranjo físico e às especificações destes
elementos. Devem ser executados:

a) o nivelamento dos apoios, dentro das tolerâncias de montagem especificadas;
b) a colocação das armaduras previstas no projeto;
c) a instalação de passadiços, quando necessários para o trânsito de pessoal e transporte de
concreto;
d) lançamento, adensamento e cura do concreto complementar.

Após o serviço de fabricação dos painéis, na área industrial, será carregada e transportada até o
local do seu posicionamento.

5. INSPEÇÃO

Em todas as obras, os componentes dos painéis pré-fabricadas devem ser submetidos à inspeção
geral pelo comprador ou seu representante, para verificação de suas características, observando-se
o disposto nesta parte da NBR 14860, além de se verificar a compatibilidade geométrica entre as
pré-lajes e os elementos de enchimento para utilização conjunta e a compatibilidade das
características dos componentes entregues com os especificados no projeto da laje.

6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os painéis pré-moldados serão medidas por unidade, conforme as quantidades aplicadas na obra.

8. PAGAMENTO

O transporte, carga e colocação dos painéis pré-moldados deverá ser pago após a execução
completa do serviço de acordo com o preço unitário proposto, o qual deverá incluir todas as
operações necessárias a sua completa execução.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR EP – 12
ESCORAMENTO SUSPENSO PARA FORMAS

1. GENERALIDADES

Para a execução de serviços sob o tabuleiro, quando houver a impossibilidade de se executar
andaimes apoiados diretamente sobre o solo, os andaimes suspensos na própria estrutura deverão
ser preferencialmente utilizados. Estes poderão ser em estrutura metálica, madeiras ou as
combinações de ambas, mas sempre suspensos através de tirantes metálicos. Tal estrutura poderá
ser fixa ou móvel, isto é, poderá ser executada sob toda a área inferior da obra ou em determinadas
regiões e então ser deslocada sob o tabuleiro durante os serviços e sua necessidade. Esta estrutura
auxiliar, bem como todos os dispositivos necessários à sua fixação deverão ser totalmente removidos
após a conclusão dos trabalhos que estes se façam necessários.

2. EXECUÇÃO

Quanto à execução dos escoramentos, estes deverão ser executados de acordo com um
dimensionamento dos elementos, conforme projeto esquemático a ser apresentado pelo executante
á fiscalização, que suporte uma sobrecarga de utilização de 500 kg/m². Deverá ser fixado à estrutura
através de tirantes metálicos devidamente fixados, através de furações e chumbadores, ou
dispositivos outros que permitam a segura fixação.

3. EQUIPAMENTOS
•

E904 - Máquina de Bancada : Copercorte : - Serra Circular

•

E912 - Máquina Manual : Bosch : 1184 furadeira elétrica de impacto

4. MATERIAIS
•

Aço CA-25

•

Vigas I 254 x 117,5mm - 1ª Alma

•

Pontaletes D=15 cm (Tronco p/ Esc.)

•

Mourão Madeira H=2,50 m D=12 cm

•

Compensado Resinado de 17 mm

•

Cordoalha CP-190 RB D=15,7mm
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5. MEDIÇÃO

Os serviços de fornecimento, montagem e desmontagem dos escoramentos, bem como todos os
seus dispositivos auxiliares, deverão ser medidos por metro quadrado de escoramento montado para
os serviços a serem executados.
6. PAGAMENTO

Os escoramentos suspensos deverão ser pagos após o seu fornecimento e montagem a partir do
preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo todas as operações de montagem, mão de
obra, bem como, fornecimento e transporte dos materiais e equipamentos necessários á execução.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR – EP 13
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO METÁLICO

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática a ser adotada no fornecimento, transporte e colocação de
aparelhos de apoios metálicos nas obras-de-arte especiais, bem como a medição desses serviços.
2. OBJETIVO

Esta Norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de
instalação de aparelhos de apoio metálicos para obras de arte.

3. REFERÊNCIAS

- PROFIX Indústria e Comércio. Manual técnico. Apresenta informações sobre os aparelhos de apoio
metálicos. Disponível em: http://www.protende.com.br/profip/cf.htm. Acesso em: 27 out. 2010.
Manual de Aparelhos de Apoio – Profip.

- Por não existir norma brasileira específica, na sua fabricação deverão atender as normas européias
ou americanas tais como: italiana (CNR 10018), britânica (BS 5400), alemã (DIN 4141), americana
(AASHTO) e também normas européias (EM 1337).

4. DEFINIÇÕES

Aparelhos de apoio são dispositivos que fazem a transição entre a superestrutura e a mesoestrutura
ou a infra-estrutura, nas pontes não aporticadas; as três principais funções dos aparelhos de apoio
são:

a) transmitir as cargas da superestrutura à mesoestrutura ou à infra-estrutura;
b) permitir os movimentos longitudinais da superestrutura, devidos à retração própria da
superestrutura e aos efeitos da temperatura, expansão e retração;
c) permitir as rotações da superestrutura, motivadas pelas deflexões provocadas pela carga
permanente e pela carga móvel.

345

5. CONDIÇÕES GERAIS

Uma classificação não muito precisa, grupa os aparelhos de apoio em duas grandes classes:
elastoméricos e mecânicos. Os apoios elastoméricos têm comportamento vertical elástico e
acomodam movimentos horizontais e rotações comprimindo e deslocando as camadas de neoprene
ou de materiais similares. Os apoios mecânicos têm comportamento vertical rígido e acomodam
movimentos horizontais e
rotações por deslizamentos, rotações e movimentos pendulares. Outra classificação simplesmente
grupa os aparelhos de apoio em aparelhos de apoio fixos e aparelhos de apoio móveis.

TIPOS DE APARELHOS:
5.1.1. APARELHO FIXO - VF

Os aparelhos fixos constituem-se de:

- placa de base monolítica (pot) com um recesso usinado onde abrigam-se o disco elastomérico e a
vedação interna;
- placa superior, em forma de pistão, que tampa o recesso usinado, apoiando-se no disco
elastômero;
- vedação interna que impede a saída do elastômero, por extrusão, através do espaço entre o pistão
e a parede do recesso, quando a carga de compressão é aplicada no disco elastomérico.

5.1.2. APARELHO MÓVEL UNIDIRECIONAL GUIADO – VU

Os aparelhos unidirecionais constituem-se de:

- placa de base monolítica (pot) com um recesso usinado onde obrigam-se o disco elastomérico e a
vedação interna;
- placa intermediária em forma de pistão, apoiando-se no disco de elastômero. Placa esta com a
superfície superior parcialmente coberta por uma película de PTFE, com chaveta para guiar os
movimentos e resistir às forças laterais. Esta chaveta é aparafusada neste elemento intermediário,
através de parafusos de alta resistência; placa superior (elemento móvel), revestida de aço
inoxidável, na face inferior, com canal usinado na mesma face para receber a chaveta.
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5.1.3. APARELHO MÓVEL MULTIDIRECIONAL - VM

Os aparelhos móveis são semelhantes aos aparelhos unidirecionais. A diferença é que estes
aparelhos não possuem chaveta para guiar os movimentos, permitindo assim deslocamentos nos
eixos “x” e “y”.
6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

No serviço em questão serão utilizados os aparelhos de apoio CERNOFLON que permitem rotações
somente em um dos eixos horizontais. Esta série de aparelhos de apoio possui movimentos de
rotação e deslocamentos através do acoplamento de duas superfícies cilíndricas e planas
respectivamente.

O contato das duas superfícies cilíndricas é feito através de uma chapa de aço inoxidável e de outra
de PTFE. As principais características da série CEROFLON são:
- redução considerável nas dimensões do aparelho para a mesma capacidade de carga, devido ao
contato total da superfície cilíndrica, evitando concentrações de tensão;
- garantia contínua de funcionamento em face das características antioxidantes dos materiais
utilizados na fabricação dos aparelhos;
- liberdade de deslocamentos nos eixos "x" e "y";
- garantia de rotação em relação a uma única direção.

TIPOS DOS APARELHOS UTILIZADOS:

•

Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Apoio Metálicos "Pot Bearing" Fixo Capacidade
1200tf Tipo Vasoflon VF12000 ou Equivalente.

•

Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Apoio Metálicos "Pot Bearing" Fixo Capacidade 600tf
Tipo Vasoflon Vf6000 ou Equivalente.

•

Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Apoio Metálicos "Pot Bearing" Fixo Capacidade
1200tf Vasoflon Vu12000 ou Equivalente.

•

Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Apoio Metálicos "Pot Bearing" Fixo Capacidade 600tf
Vasoflon Vu6000 ou Equivalente.

7. MATERIAIS

Os componentes metálicos dos aparelhos são fabricados em aço ASTM A 36 e o aço inox em
contato com o PTFE é de acordo com a AISI A316. As placas de PTFE são fabricadas a partir de
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matéria-prima virgem, sem material reciclado. Sob encomenda, outros materiais podem ser utilizados
para fornecer aos aparelhos características especiais tais como: dielétrica, resistência a altas
temperaturas etc.
Os aparelhos são compostos por: placa superior, chaveta, placa intermediária e base.

8. EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Os aparelhos móveis podem ser fornecidos com a placa deslizante pré-deslocada para atender a
condições especiais de instalação.
9. EXECUÇÃO

A superfície de acomodação dos aparelhos de apoio deve ser plana e nivelada conforme prevista no
projeto. Devem ser observadas todas as marcações referentes ao posicionamento dos aparelhos,
indicadas em suas tampas e no projeto estrutural.
As direções dos eixos dos aparelhos devem ser marcadas na superfície onde serão posicionados os
aparelhos, previamente ao seu posicionamento.

Os principais passos para uma perfeita instalação são:

- Preparação da base de concreto conforme previsto no projeto;
- Posicionamento correta do aparelho através de marcação na estrutura e na sua tampa;
- Execução de forma ao redor da base do aparelho para preenchimento com graute entre o aparelho
e a base e os nichos dos chumbadores;
- Preencher a área entre o aparelho de apoio e a base com graute, inclusive os nichos dos
chumbadores, mantendo os aparelhos estáveis e presos em seus parafusos provisórios até a cura
completa do graute.
- Executar a concretagem da parte superior da estrutura, cortando os parafusos de montagem.

10. INSPEÇÃO

Os aparelhos de apoio são compostos de peças de precisão e devem ser manuseados com cuidado
para garantir o seu perfeito funcionamento, devendo o seu levantamento ser efetuado por fitas de
lona. Devem ainda ser verificados logo após a sua chegada na obra quanto à qualidade e
nivelamento, se estão limpos e sem danos externos que comprometam sua proteção anti-corrosiva, e
se estão com suas placas de identificação e sinalização. Deverão ser então estocados em ambiente
limpo e seco sobre paletes de madeira.
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11. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Seus componentes metálicos deverão ser fabricados com aço laminado tipo ASTM A36 e o aço inox
de acordo com AISI A316. As superfícies de aço inoxidável em contacto com o PTFE deve ter
acabamento espelhado conforme normas especificadas.
Na fabricação dos PTFE (teflon), deverão ser utilizados apenas materiais virgens, fabricados por
processo de depósito livre, não engrossados.
Todos os aparelhos deverão ser protegidos contra a corrosão, conforme exigências das normas
mencionadas. Todos seus componentes expostos sofrerão limpeza por jateamento até o metal
branco, aplicação de epóxi primer anti-corrosivo e aplicação de duas camadas de revestimento com
pinturas epoxídicas de alta dureza, sendo as superfícies deslizantes engraxadas com graxa a base
de silicone. Os discos deverão ser de borracha natural, resistentes ao envelhecimento e dureza
conforme normas mencionadas.

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos mensalmente por tipo de aparelho de apoio aplicado no seu local
definitivo, estão incluso nos preços ofertados, o fornecimento, o manuseio, a estocagem, a carga e a
descarga no veiculo de transporte, o preparo da superfície de apoio e a fixação provisória e tudo o
que for necessário a perfeita execução dos serviços.
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13.3 RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO

13.3.1 INFRA / MESO / SUPERESTRUTURA
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 14
FORNECIMENTO, MONTAGEM, FIXAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ANDAIMES SUSPENSOS OU
DIRETAMENTE APOIADOS P/ PLATAFORMAS DE TRABALHO

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática a ser adotada no fornecimento e montagem do andaime
suspenso nas obras-de-arte especiais, bem como a medição desses serviços.
2. OBJETIVO

Esta Norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de
andaime suspenso para obras de arte.

3. REFERÊNCIAS

A seguir são apresentadas as normas aplicadas para este serviço:
•

NR-18.15.30 - Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes
suspensos, deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional
legalmente habilitado.

•

NR-18.15.30.1 - Os andaimes suspensos deverão ser dotados de placa de identificação,
colocada em local visível, onde conste a carga máxima de trabalho permitida.

•

NR-18.15.30.3 - Deve ser garantida a estabilidade dos andaimes suspensos durante todo o
período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou
equipamentos específicos para tal fim.

•

NR-18.15.31 - O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista, ligado ao
trava-quedas de segurança este, ligado a cabo-guia fixado em estrutura independente da
estrutura de fixação e sustentação do andaime suspenso.

•

NR-18.15.32 - A sustentação dos andaimes suspensos deve ser feita por meio de vigas,
afastadores ou outras estruturas metálicas de resistência equivalente a, no mínimo, três
vezes o maior esforço solicitante.

•

NR-18.15.32.1 - A sustentação dos andaimes suspensos somente poderá ser apoiada ou
fixada em elemento estrutural.

•

NR-18.15.32.1.1 - Em caso de sustentação de andaimes suspensos em platibanda ou beiral
da edificação, essa deverá ser precedida de estudos de verificação estrutural sob
responsabilidade de profissional legalmente habilitado.
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•

NR-18.15.32.1.2 - A verificação estrutural e as especificações técnicas para a sustentação
dos andaimes suspensos em platibanda ou beiral de edificação deverão permanecer no local
de realização dos serviços.

•

NR-18.15.32.2 - A extremidade do dispositivo de sustentação, voltada para o interior da
construção, deve ser adequadamente fixada, constando essa especificação do projeto
emitido.

•

NR-18.15.32.3 - É proibida a fixação de sistemas de sustentação dos andaimes por meio de
sacos com areia, pedras ou qualquer outro meio similar.

•

NR-18. 15.32.4 - Quando da utilização do sistema contrapeso, como forma de fixação da
estrutura de sustentação dos andaimes suspensos, este deverá atender as seguintes
especificações mínimas:
a. ser invariável (forma e peso especificados no projeto);
b. ser fixado à estrutura de sustentação dos andaimes;
c. ser de concreto, aço ou outro sólido não granulado, com seu peso conhecido e
marcado de forma indelével em cada peça; e,
d. ter contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal.

•

NR-18.15.33 - É proibido o uso de cabos de fibras naturais ou artificiais para sustentação dos
andaimes suspensos.

•

NR-18.15.34 - Os cabos de suspensão devem trabalhar na vertical e o estrado na horizontal.

•

NR-18.15.35 - Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pelos
usuários e pelo responsável pela obra, antes de iniciados os trabalhos.

•

NR-18.15.35.1 - Os usuários e o responsável pela verificação deverão receber treinamento e
manual de procedimentos para a rotina de verificação diária.

•

NR-18.15.36 - Os cabos de aço utilizados nos guinchos tipo catraca dos andaimes suspensos
devem:
a. ter comprimento tal que para a posição mais baixa do estrado restem pelo menos 6
(seis) voltas sobre cada tambor; e,
b. passar livremente na roldana, devendo o respectivo sulco ser mantido em bom estado
de limpeza e conservação.

•

NR-18.15.37 - Os andaimes suspensos devem ser convenientemente fixados à edificação na
posição de trabalho.

•

NR-18.15.38 - É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes
suspensos.

•

NR-18.15.39 - É proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas
ou execução de tarefas.

•

NR-18.15.40 - Sobre os andaimes suspensos somente é permitido depositar material para
uso imediato.
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•

NR-18.15.40.1 - É proibida a utilização de andaimes suspensos para transporte de pessoas
ou materiais que não estejam vinculados aos serviços em execução.

•

NR-18.15.41 - Os quadros dos guinchos de elevação devem ser providos de dispositivos para
fixação de sistema guarda-corpo e rodapé, conforme subitem 18.13.5.

•

NR-18.15.41.1 - O estrado do andaime deve estar fixado aos estribos de apoio e o guardacorpo ao seu suporte.

•

NR-18.15.42 - Os guinchos de elevação para acionamento manual devem observar os
seguintes requisitos:
a. ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor para catraca;
b. ser acionado por meio de alavancas, manivelas ou automaticamente, na subida e na
descida do andaime; possuir segunda trava de segurança para catraca; e, cser dotado
da capa de proteção da catraca.

4. DEFINIÇÕES

ANDAIMES SUSPENSOS MECÂNICOS

Os andaimes suspensos mecânicos são compostos de vigas metálicas de sustentação, cabos de aço
e estrutura da plataforma de trabalho. Movimentam-se no sentido vertical e horizontal com o auxilio
de guinchos ou motores. Todos esses dispositivos devem ser checados diariamente pelos usuários
responsáveis pela obra, antes de se iniciarem os trabalhos (NR-18.15.34), veja a lista de inspeção
em anexo.

Tais andaimes podem ser de dois tipos, pesado e leve. Os primeiros são utilizados geralmente em
serviços de pedreiro, com execução de argamassas externa, assentamento de pastilhas,
manutenção, fachamento, etc.

ANDAIMES SUSPENSOS MECÂNICOS LEVES

Os andaimes suspensos mecânicos leves são empregados em pequenos serviços de reparo, pintura
e manutenção. Sua capacidade máxima é de dois operários NR-18.15.46.

Estes devem obedecer aos seguintes requisitos:

o

A fixação dos guinchos nas extremidades ou laterais do guarda-corpo das plataformas de
trabalho deverá ser feita por sistemas adequados ao projeto.
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o

Cada fixação deverá possuir dois cabos de aço devidamente dimensionados, um para o guincho
e outro para o trava-quedas do equipamento.

o

Não poderá haver interligações entre plataformas.

O andaime suspenso mecânico leve é composto por:
o

1 (uma) plataforma

o

2 (duas) catracas / Tifor / moto-redutor

o

2 (dois) cabos de aço 3/8” / 9,2 mm

o

2 (duas) vigas I de 4”

o

1 (um) painel de controle

o

1 (uma) botoeira

O emprego crescente deve-se ao notável incremento da edificação. Tais equipamentos são utilizados
tanto na etapa de construção quanto na manutenção e limpeza dos edifícios prontos.

A norma NR-18.15.31 não permite o uso da fixação das vigas por meio de sacos de areia, latas de
concreto ou qualquer outro tipo de improviso.

É Proibida a interligação dos andaimes mecânicos suspensos leves, pois a passagem de um para
outro é dificultada pelas dimensões e do posicionamento das plataformas.

Não havendo a possibilidade de fixação das vigas que sustentam o andaime suspenso mecânico
leve, este por sua vez será realizado através de contrapesos de caga superior a 5 cinco vezes o
peso de trabalho dos andaimes suspenso mecânico leve, quando contrapesados o sistema de
segurança consiste em estirantes de cabos de aço , escoras metálicas, grampos e esticadores,
contrapesos de concreto ou ferro.

O caso de solicitação deste equipamento é, serviço normal com vento limite em serviço, por tanto é
dado o caso 2.
As solicitações da seção 2 adicionam-se efeitos do vento limite de serviço conforme a norma NBR
8400.

Nos cálculos leva-se em consideração a mais elevada das seguintes combinações, solicitação
devida ao peso próprio acrescida da solicitação devida ao vento máximo, citada na norma NBR 8400
incluindo as reações de ancoragem.

Solicitação devida ao peso própria acrescida de solicitação devida a carga de serviço, as quais
acrescenta-se mais elevado dos efeitos de choque previsto na norma NBR 8400.
356

Os cabos de aço devem trabalhar perpendicularmente ao piso da plataforma de trabalho horizontal
NR-18.15.33 e ter comprimento tal que, quando a plataforma está na posição mais baixa, restem
ainda pelo menos seis voltas em torno de cada tambor do guincho NR-18.15.35

Os andaimes devem ser fixados à estrutura da construção na posição de trabalho NR-18.15.37 e ter
os quadros dos guinchos providos de dispositivos para a fixação de guarda-corpo e rodapé NR18.15.38.

Sobre o assoalho da plataforma só é permitido depositar material para uso imediato NR-18.15.41.

De acordo com a NR-18.15.42 as plataformas de elevação devem satisfazer aos seguintes
requisitos:

o

Terem dispositivos que impeça o retrocesso acidental do tambor e o desenrolamento do cabo.

o

Serem acionados por meio de alavancas ou manivela, ou automaticamente, através de motores,
na subida e descida do ambiente.

o

Possuírem segunda trava de segurança.

o

Serem dotados de proteção contra respingos de argamassa, concreto, nata de cimento etc.

o

Limitadores de fim de curso nas monovias do andaime suspenso leve de deslocamento
horizontal.

o

Sistema de segurança nos rodízios das monovias dos andaimes suspenso leves de
deslocamento horizontal.

o

Sistema de travas nos troles.

Caso trabalhem ou circulem pessoas em áreas localizadas acima do andaime, este deve ser dotado
de uma cobertura ou plataforma resistente, sinalizada, que evite acidentes provocados pelas
projeções de ferramentas ou materiais.

Os andaimes suspensos mecânicos leves de deslocamento horizontal e vertical devem atender os
itens de segurança:

o

2 (dois) guarda corpo

o

2 (dois) trava quedas com cabos de aço 5/16”

o

2 (dois) cintos de segurança tipo pára-quedista

o

2 (duas) cordas para os cintos

o

Limitadores de fim de curso nas monovias de deslocamento horizontal

o

Travas para os troles dos andaimes suspensos mecânicos leve de deslocamento horizontal.
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Ensaios de segurança do tipo dinâmico e estático devem acontecer antes da colocação em serviço
dos equipamentos.

Os usuários do equipamento deverão utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual:

o

Capacete com fixação na jugular.

o

Botas com solado antiderrapante

o

Cintos de segurança tipo pára-quedista ligado ao trava quedas em cabo-guia independente

5. MEDIÇÃO

Os serviços de fornecimento e montagem do andaime suspenso, bem como todos os seus
dispositivos auxiliares, deverão ser medidos por metro cúbico de andaime montado para os serviços
a serem executados.
6. PAGAMENTO

O andaime deverá ser pago após o seu fornecimento e montagem a partir do preço unitário
apresentado para esse serviço, incluindo todas as operações de montagem, mão de obra, bem
como, fornecimento e transporte dos materiais e equipamentos necessários á execução.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 15 A
APICOAMENTO, LIMPEZA, HIDROJATEAMENTO CONVENCIONAL E ABRASIVO DE ALTA
PRESSÃO

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática a ser observada na recuperação de obras-de-arte especiais
onde seja necessária a preparação de superfícies de concreto e estruturas metálicas, para simples
limpeza ou para aplicação de novos materiais, por meio de apicoamento, limpeza e jateamento.
Descreve os procedimentos para a execução dos serviços e aborda o manejo ambiental, a inspeção
e os critérios de medição.
2. OBJETIVO

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de
recuperação de pontes onde sejam necessários a preparação de superfícies de concreto para
simples limpeza ou para aplicação de novos materiais de proteção ou de reforço.
3. REFERENCIAS

a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMASTÉCNICAS. NBR 6118: projeto de estruturas de
concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 2003.
b) ______. NBR 7190: projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, 1997.
c) ______. NBR 8800: projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos estados
limites ). Rio de Janeiro, 1986.
4. CONDIÇÕES GERAIS

Seleção de métodos de preparação de superfícies

A escolha do método de preparação de superfícies depende, basicamente, dos seguintes fatores:
a) estado do elemento: a resistência do substrato, a presença de materiais superficiais deteriorados
ou inibidores de aderência são fatores que podem definir a natureza e a intensidade da preparação
necessária;
b) limitações impostas pelo proprietário da obra: alguns efeitos secundários gerados pelos métodos
de preparação, tais como ruídos, vibração, poeira e água, podem não ser tolerados pelo proprietário
da obra;
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c) limitações impostas pelos materiais: alguns métodos de preparação podem ser incompatíveis com
o substrato ou com o material de revestimento a ser aplicado;
d) limitações impostas pelos métodos de preparação: a geração de resíduos que necessitam serem
coletados, tais como poeiras e água, podem ser determinantes na seleção do método de preparação.

Os principais métodos de preparação de superfícies são:

a) métodos abrasivos: forças de abrasão aplicadas através de discos de polimento, podem retirar a
argamassa superficial e agregados finos, até produzir uma superfície plana e ligeiramente áspera;
b) apicoamentos: alguns métodos de preparação usam equipamentos dotados de placas com pontas
de material duro e resistente que golpeiam a superfície do elemento estrutural a ser tratado,
provocando pequenas fraturas tanto na argamassa superficial como no agregado, deixando a
superfície do substrato bastante áspera;
c) jateamentos: basicamente de três categorias, são utilizados para limpezas e expulsão de poeiras e
resíduos: jateamentos de ar, para remoção de detritos, jateamentos de água, para limpeza e
remoção de materiais aderentes e jateamentos de areia para limpeza de pinturas e materiais de forte
aderência em superfícies de concreto e aço.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Apicoamento

O apicoamento consiste no desbastamento de uma peça de concreto por processo manual ou
mecânico, sempre complementado por procedimentos de limpeza através de jateamento de ar e
água, descritas em especificações técnicas específicas.
O apicoamento está associado com atividades de remoção superficial de concreto, revestimentos e
cobrimentos, não deve avançar além destas pequenas espessuras, e em hipótese alguma se permite
que o apicoamento comprometa a integridade estrutural.

Somente para áreas muito pequenas pode ser permitido o apicoamento manual, quase sempre
irregular e deficiente; para áreas maiores somente será permitida a utilização de ferramentas
elétricas. O produto final do apicoamento deve ser uma superfície bastante áspera e adequada para
receber materiais de proteção e de recuperação ou reforço, tais como argamassas, concreto
projetado ou concreto aditivado.
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Jateamento de ar

O jateamento de ar não causa danos às estruturas e somente deve ser utilizado para expulsão de
resíduos naturais ou resultantes de outras preparações de superfície; plataformas de trabalho podem
ser necessárias.

Jateamento de Água

O jateamento de água, dependendo da pressão com que a água é lançada, pode ser utilizado como
simples preparação de limpeza ou como processo de remoção de concreto.

Jateamento de água com baixa pressão

a) o jateamento de água, se utilizado a pressões baixas, inferiores a 5.000 psi ou 35 MPa, é
adequado para remover detritos e materiais friáveis soltos; não se presta para remoção de concreto
e é um processo complementar a outros processos de preparação de superfícies;
b) a grande variedade de equipamentos portáteis e versáteis permite o fácil acesso
a todo tipo de superfície, inclusive arestas, cantos e concavidades;
c) o processo produz grande ruído e muita umidade; materiais e equipamentos sensíveis à umidade
devem ser afastados para uma distância segura;
d) os equipamentos necessários são simples e, basicamente, bombas de água, mangueiras com
bicos adequados, tanque de água, carrinho para deslocamento de parte do equipamento, eventuais
plataformas de acesso e dispositivos de proteção e coleta de água e detritos.

Jateamento de água com alta ou muito alta pressão

a) o jateamento de água, se utilizado a pressões altas, 40 a 120 N/mm2, ou muito altas, 140 a 240
N/mm2, é adequado para remover concreto deteriorado, fortes incrustações de detritos, materiais
friáveis e algumas pinturas protetoras;
b) este tipo de jateamento não é recomendável para remoção de concreto são;
c) o processo produz grande ruído e muita umidade; materiais e equipamentos sensíveis à umidade
devem ser afastados para uma distância segura;
d) os equipamentos necessários incluem bombas de água com capacidade de produzir as pressões
desejadas, fontes de ar comprimido, mangueiras de alta pressão com bicos apropriados e
dispositivos de proteção e coleta de água e detritos; eventuais plataformas de trabalho podem ser
necessárias;
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e) o processo de remoção de concreto com jateamento de água, a hidro-demolição, é considerado
satisfatório do ponto de vista estrutural não provoca fissuras ou trincas no concreto, remove o
concreto de forma seletiva e limpa e não danifica as armaduras; além disso, é um processo rápido e
de custo razoável.

Jateamento de areia

a) o jateamento de areia, que pode ser substituída por outro abrasivo granular, usa ar comprimido
misturado com areia e é adequado para limpeza leve ou profunda de concreto e de aço;
b) o processo produz grande ruído e grande volume de poeiras e detritos;
c) o jateamento abrasivo não é recomendável para remoção de pinturas resilientes, pinturas ainda
não curadas, remoção de grande volume de concreto e onde materiais e equipamentos não possam
ser convenientemente protegidos dos resíduos gerados;
d) os equipamentos, bicos e mangueiras, leves e portáteis, permitem o fácil acesso a todas as
superfícies, inclusive arestas, cantos e concavidades; plataformas de trabalho podem ser
necessárias;
e) os equipamentos necessários incluem compressor de ar de potência adequada, um contêiner com
o abrasivo, mangueiras e bicos adequados; eventuais plataformas de trabalho podem ser
necessárias.
6. MANEJO AMBIENTAL

A preparação de superfícies envolve uma série de atividades distintas, cada uma com restrições
particulares.
Supondo-se necessária a construção de plataformas de trabalho, as principais restrições ambientais,
seriam:
a) onde forem necessárias plataformas de trabalho, devem ser evitadas, ou minimizadas, aberturas
de clareiras e picadas e o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos por terrenos naturais,
de modo a evitar sua desfiguração;
b) o jateamento de ar provoca poeiras e detritos que devem ser coletados;
c) os jateamentos d’água utilizam águas e poeiras que devem ser captadas e conduzidas para
escoadouros naturais;
d) o jateamento de areia somente deve ser usado se a areia, após sua utilização puder
ser recolhida ou se inserir no meio ambiente sem prejudicá-lo;
e) todo o material, proveniente dos tratamentos ou excedente de qualquer natureza, imediatamente
após a conclusão das obras, deve ser removido para locais previamente determinados.
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7. INSPEÇÃO

Verificações mínimas

A preparação de superfícies deve ser acompanhada durante o seu desenvolvimento, para que não
sejam cometidos excessos ou insuficiências.

Em um ciclo completo, as inspeções abrangeriam as seguintes atividades:

a) inspeção preliminar e projeto de recuperação;
b) construção de plataformas de acesso;
c) verificação de equipamentos: compressores, bombas, mangueiras, bicos e depósitos;
d) dispositivos para recolhimento de detritos.

8. CONDIÇÕES DE CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADE

As preparações de superfície especificadas nesta Norma antecedem, em geral, outros tratamentos,
tais como encamisamentos, revestimentos e pinturas; a inspeção visual determinará se foram
insuficientes e impedirá que sejam excessivos; no primeiro caso os serviços não serão considerados
conformes e devem ser retomados até que atinjam o nível de conformidade.
9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços, diferenciados, devem ser medidos por etapas, conforme indicado a seguir:

a) construção de plataformas de acesso: por m² de área construída;
b) apicoamento por m² de área tratada;
c) jateamento de ar: por m² de área tratada;
d) jateamento de água: por m² de área tratada;
e) jateamento de areia: por m² de área tratada.

10. PAGAMENTO

Os serviço de preparação de superfícies de concreto, deverá ser pago de acordo com as
quantidades obtidas nas medições apuradas no decorrer da execução dos serviços, pelo valor
unitário orçado, conforme contratado, incluídos todos os equipamentos, materiais, ferramentas e mão
de obra.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 15 B
LIMPEZA, HIDROJATEAMENTO CONVENCIONAL E ABRASIVO DE ALTA PRESSÃO

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática a ser observada na recuperação de obras-de-arte especiais
onde seja necessária a preparação de superfícies de estruturas metálicas, para simples limpeza ou
para aplicação de novos materiais, por meio de limpeza e jateamento. Descreve os procedimentos
para a execução dos serviços e aborda o manejo ambiental, a inspeção e os critérios de medição.
2. OBJETIVO

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de
recuperação de pontes onde sejam necessários a preparação de superfícies metálicas para simples
limpeza ou para aplicação de novos materiais de proteção ou de reforço.
3. REFERENCIAS

a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMASTÉCNICAS. NBR 6118: projeto de estruturas de
concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 2003.
b) ______. NBR 7190: projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, 1997.
c) ______. NBR 8800: projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos estados
limites). Rio de Janeiro, 1986.
4. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DO AÇO

Um dos fatores de maior importância para o bom desempenho da pintura é o preparo da superfície.
As tintas aderem aos metais por ligações físicas, químicas ou mecânicas. As duas primeiras ocorrem
através de grupos de moléculas presentes nas resinas das tintas que interagem com grupos
existentes nos metais. A ligação mecânica se dá sempre associada a uma das outras duas e implica
na necessidade de certa rugosidade na superfície. Preparar a superfície do aço significa executar
operações que permitam obter limpeza e rugosidade. A limpeza elimina os materiais estranhos,
como contaminantes, oxidações e tintas mal aderidas, que poderiam prejudicar a aderência da nova
tinta. A rugosidade aumenta a superfície de contato e também ajuda a melhorar esta aderência. O
grau de preparação de superfície depende de restrições operacionais, do custo de preparação, do
tempo e dos métodos disponíveis, do tipo de superfície e da seleção do esquema de tintas em
função da agressividade do meio ambiente.
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Contaminantes

O aço é uma liga ferro-carbono contendo outros elementos tais como Manganês, Silício, Fósforo e
Enxofre, seja porque estes integravam as matérias primas (minérios e coque) com que foram
fabricados, seja porque lhes foram deliberadamente adicionados, para lhes conferirem determinadas
propriedades. Qualquer material diferente destes, mesmo se tratando de óxidos ou sais do Ferro
sobre a superfície do aço é considerado um contaminante.

Os contaminantes são classificados de acordo com a sua natureza, em:
•

Óleos ou graxas - Óleos de usinagem, óleos de prensagem ou óleos protetivos temporários,
lubrificantes ou combustíveis espalhados ou derramados sobre a superfície ou levados pelas
mãos de operadores de máquinas. Qualquer gordura, oleosidade ou material estranho à
superfície prejudica a aderência das tintas.

•

Suor - Líquido produzido pelas glândulas sudoríparas.

•

O toque das mãos em superfícies a serem pintadas produz manchas que causam bolhas nas
tintas e aceleram a corrosão.

•

Compostos solúveis - Qualquer tinta, por mais moderna e de melhor desempenho que possa ter,
nunca deve ser aplicada sobre superfícies contaminadas por compostos solúveis.

Limpeza por ferramentas manuais

4.1.1. LIXAMENTO MANUAL

Deve ser feito com lixas à prova de água (que não se desmancham quando molhadas). Os
movimentos de Iixamento devem ser circulares, cobrir toda a superfície a ser limpa e a lixa trocada
assim que se perceber que foi desgastada na operação. As folhas de lixas são normalmente de
tamanho 27,5 cm por 22,5 cm e trazem impressa no verso o tipo de lixa e a grana (o número que
define a granulometria do abrasivo usado para fabricar a lixa). As lixas mais usadas na pintura
industrial são as de número 40, 60, 80, 100, 120, 180, 220 e 400. As de número mais baixo, como as
40 e 60, são lixas grossas e servem para arrancar ferrugem e remover carepas desde que o abrasivo
seja de carbureto de silício ou de óxido de alumínio. As de número mais altos, como 120 ou 180
servem para dar uma boa limpeza e produzem uma rugosidade ideal para a aderência das tintas. Já
as de número 180 ou 220 são usadas depois das 100 ou 120, para conseguir um acabamento
perfeito, em que as marcas de lixa não aparecem. As de número 400 servem para possibilitar a
aderência entre as demãos das tintas. (Fonte: 3 M do Brasil).
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No Brasil estão sendo utilizadas duas normas que definem a granulometria do abrasivo nas lixas:
•

ANSI: norma americana tem como símbolo "#". Ex.: #1 00 ou #220, etc.

•

FEPA: (Federacion Européene de Produits Abrasifs), norma européia, que vem substituindo
gradativamente a norma ANSI, por ter uma classificação de grãos que permite melhor
acabamento, maior consistência e maior produtividade. Usa como símbolo o "P" antes do
número. Ex.: P100 ou P220, etc.

Para um bom acabamento em aço lixado, deve ser seguida uma seqüência ideal de uso de cada
número de lixa. A grana seguinte não deve exceder mais que 50% do grão usado anteriormente. Se
você iniciou o trabalho usando uma determinada grana, a próxima lixa deverá ter 50% a mais do que
a inicial, para que o grão mais fino possa minimizar os riscos deixados pelo grão mais grosso.

4.1.2. ESCOVAMENTO MANUAL

Há no mercado escovas de madeira com cerdas de aço. São ferramentas rústicas que servem para
retirar ferrugem e carepas soltas e não proporcionam uma limpeza muito rigorosa. (Fonte: Pincéis
Tigre S/A).

4.1.3. MANTA NÃO TECIDA

Atualmente as lixas e até escovas têm sido substituídas em alguns casos pelas mantas não tecidas
de fibras sintéticas impregnadas com grãos abrasivos do Tipo Scotch-brite. São apresentadas em
diversos formatos, como folhas de lixas, tiras, correias ou discos. As letras A ou S indicam o material
abrasivo que compõe a manta. Assim, A significa Óxido de alumínio e S significa Carbureto ou
Carbeto de Silício. As mantas de cor vermelha são de Óxido de alumínio e as de cor cinza são de
Carbeto e Silício. A granulometria destes abrasivos são: Grosso, Médio, Fino e Super fino. Este
material tem poder abrasivo, porém mais brando que as lixas tradicioonais. São resistentes aos
solventes e a água e podem ser empregados em atividades onde não se deseja poeira no ambiente.
Dão um acabamento mais fino, não apresentando as marca típicas de lixas. São mais duráveis do
que as lixas. (Fonte: 3 M do Brasil).
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Limpeza por ferramentas mecânicas

4.1.4. FERRAMENTAS MECÂNICAS (ELÉTRICAS OU A AR COMPRIMIDO)

As ferramentas mecânicas são equipamentos movidos a energia elétrica ou a ar comprimido
(pneumáticas), que por terem mais força, proporcionam melhor rendimento e melhor qualidade na
limpeza do que as manuais.

4.1.5. ESCOVAS ROTATIVAS

São utilizadas sobre aço novo ou enferrujado ao grau C da norma sueca. Não são recomendadas
para aço com carepa intacta, pois a carepa é mais dura dos que as cerdas de aço das escovas.

4.1.6. LIXADEIRAS ROTATÍVAS

Promovem uma limpeza de superfície razoável e conseguem remover carepa, porém este processo,
é antieconômico e inviável porque o seu rendimento é muito baixo. No entanto, para a remoção de
ferrugem e tintas velhas e criar uma rugosidade razoável, a lixa pode ser empregada e deve ser
mantida em um ângulo de 1500 sobre a peça a ser trabalhada, pressionando ligeiramente. Uma
pressão excessiva provocará um rendimento baixo, além de desgastar rapidamente o disco de lixa.
(Fonte: Raiman & Cia Ltda ).

4.1.7. PISTOLA DE AGULHAS

A pistola de agulhas, agulheira, ou desencrustador é uma ferramenta a ar comprimido que percute
agulhas de (carbeto de tungstênio) por meio de um martelete pneumático. Remove ferrugens, tintas
velhas e até carepas, mas tem baixa eficiência. É usada só onde outros métodos são impraticáveis,
pois produz muito ruído e vibração.

Limpeza por jateamento abrasivo

A limpeza por jateamento abrasivo pode ser feita de duas maneiras: por ar comprimido ou por
turbinas centrífugas.
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Abrasivos

Os abrasivos mais usados em operações de jateamento são: areia, granalhas de aço e óxido de
alumínio

4.1.8. AREIA

A areia é um abrasivo natural, proveniente de rios ou de jazidas. É de baixo custo. Seu uso só é
recomendado em campo aberto, onde não há restrições, pois possui alto teor de sílica livre, que
pode provocar problemas respiratórios e silicose. O impacto contra a superfície provoca a quebra das
partículas produzindo poeira. Após o jateamento, cerca de 70 % da areia resulta em pó e a sua
reciclagem chega no máximo a dois ciclos. Depois disso a areia é transformada em pó e não é
possível mais o seu aproveitamento. No caso de jateamento de tintas velhas e contendo metais
pesados, o descarte do pó é um grande problema. Por estes motivos de saúde, a areia é proibida em
diversos Estados brasileiros. A poeira pode ser prejudicial também a equipamentos elétricos e
mecânicos. A areia para uso na preparação de superfícies por jateamento deve ser: isenta de sais,
de umidade, de argila, de mica, de carvão e isenta de conchas. A areia é usada somente em locais
abertos onde não há restrição ao pó. Além destes aspectos, o uso de areia em cabinas se torna
antieconômico pois o seu custo final é cerca de 6 vezes mais caro do que o das granalhas. As
granalhas permitem reciclagens de até 350 vezes.

4.1.9. GRANALHAS DE AÇO

Existem sistemas de recuperação automáticos das granalhas, com piso gradeado, elevadores de
canecas e sistema de purificação das granalhas. O sistema mais simples, de recuperação manual, é
muito penoso para o operador, pois uma pá de granalhas pesa quase 15 kg. As granalhas são feitas
com um tipo especial de aço, de alta dureza e são apresentadas em dois formatos, esféricas (shot) e
angulares (grit).

4.1.10. SINTERBALL

Obtido da bauxita sinterizada, não contém sílica (mais de 80 % de óxido de alumínio). É um material
duro, leve e não enferruja. É apresentado nas formas esférica e angular. Pode ser usada com
pressões mais baixas (60 a 70 Ib/poI2). Produz pó preto quando usada com pressões altas. Pequena
porção do material fica encrustada no aço o que torna a coloração da superfície pouco mais escura
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do que em uma jateada com areia ou granalha. No entanto este material encrustado não prejudica a
aderência das tintas nem causa problemas de corrosão por que não é metálico e por isso não causa
corrosão galvânica.
Pressão do ar comprimido.
O abrasivo é impulsionado por meio de ar comprimido com pressões ao redor de 7 kg/cm2
(100Ib/pol2)

Perfil de rugosidade
No impacto das partículas do abrasivo contra a superfície, a carepa de laminação é arrancada e
parte do metal também. Este impacto provoca uma aspereza na superfície.

Tempo entre o jateamento e a pintura
•

O tempo em que a superfície jateada pode ficar sem pintura, depende das condições de clima e
de localização do ambiente onde a superfície ficará exposta.

•

Entre 30% e 70%, o tempo de umidade relativa do ar pode ser de 8 horas.

•

Entre 70% e 85%, o tempo de umidade relativa do ar não deve passar de 4 horas.

•

Ambiente industrial agressivo ou à beira mar, não deve passar de 2 horas.

•

Se houver poeira no ar ou chuvisco de torres de resfriamento, deverá ser providenciada a
cobertura do local com lonas e o tempo deverá ser o mínimo possível.

•

Se a umidade relativa do ar estiver acima de 85%, não deve ser efetuado nem o serviço de
jateamento, nem o de pintura. Os tempos acima são apenas indicativos, pois cada situação
particular deve ser avaliada quanto aos contaminantes presentes na atmosfera. Após o
jateamento a única coisa que se deve fazer é retirar o pó soprando a superfície com ar
comprimido isento de óleo ou água. Se o ambiente for fechado, como interior de tanques, usar
um aspirador de pó. Panos ou solventes não devem ser passados na superfície, pois estes
podem deixar fiapos ou resíduos indesejáveis. Quando a superfície de aço carbono jateada fica
exposta, logo começa a se amarelar, passa para uma cor alaranjada e termina vermelho
amarronzado.Esta mudança de cor é devida à reação do metal com oxigênio e umidade do ar,
formando a ferrugem instantânea (flash rust).

•

A superfície deverá ser pintada antes que fique amarelada.
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4.1.11. JATEAMENTO A ÚMIDO

O jateamento a úmido foi introduzido no Brasil na década de 80 e começou a ser usado
efetivamente, por causa da lei estadual 1979 de março de 1992 no Rio de Janeiro que proibiu o uso
de jateamento com areia a seco. Hoje a proibição já existe em leis de diversos Estados brasileiros.
O problema que levou à proibição é que a areia ao ser projetada com alta velocidade e devido ao
impacto, se parte em partículas muito pequenas produzindo poeira. As partículas menores do que 5
micrometros são prejudiciais à saúde humana por que podem causar silicose, uma doença grave das
vias respiratórias e que pode se transformar em câncer do pulmão. O pó produzido pelo jateamento a
seco, além de ser um risco para a saúde, sofre restrição em diversos ambientes, pois pode engripar
peças mecânicas, contatos elétricos e contaminar produtos. Por isso, o jateamento a úmido é uma
alternativa que em muitos casos se torna viável.

Há três tipos básicos de jateamento a úmido: o jateamento com areia a úmido, o hidrojateamento e o
hidrojateamento com areia.

Jateamento com areia a úmido

Este processo é praticamente o mesmo do jateamento a seco, exceto que é introduzida água na
corrente de ar + areia. Existem vários métodos, todos baseados no molhamento da areia antes do
bico, no bico, ou após o bico. O processo em que a mistura da água com a areia é feita antes desta
chegar ao bico é mais difícil de executar, pois a areia molhada pode empelotar e entupir o bico ou a
mangueira, mas também existe no mercado.
O processo que mistura a água após o bico, não é tão eficiente e consome um volume muito grande
de água, além de ser muito pesado para o jatista. Por este motivo já deixou de ser utilizado.
O processo que tem apresentado melhores resultados é o que molha a areia no meio do bico.
(Fonte: Nortorf Máquinas e Equipamentos Ltda).

Jateamento sem inibidor de corrosão
•

A água deve ser limpa e ligeiramente alcalinizada (pH acima de 8,5);

•

O processo deve ser rápido e após o jateamento, deve-se secar rapidamente a superfície com ar
comprimido limpo e seco.

Jateamento com inibidor de corrosão
•

O inibidor mais usado é o Nitrito de Sódio (Na NOz);

•

Concentração mais usada: 0,5% (1 kg de nitrito para cada 200e de água); Após o jateamento à
úmido, deve se lavar com água limpa e secar rapidamente com ar comprimido limpo e seco. O
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grau máximo conseguido é Sa21/2. O jateamento com inibidor do tipo Nitrito de Sódio necessita
de muita atenção na execução em virtude de ser um sal solúvel em água. Se os resíduos não
forem completamente removidos podem causar bolhas e corrosão, principalmente em frestas e
superposições de chapas, quando estas são expostas em ambientes úmidos.
•

O Nitrito dissolvido em água proporciona um pH alcalino. Se o tempo entre o jateamento a úmido
e a pintura for longo e a superfície começar a amarelar tendendo o marrom-alaranjado, deve-se
esfregar uma escova de aço para remover a ferrugem formada. É recomendável que sejam
utilizadas tintas do tipo epoximastic (surface tolerant) para este tipo de preparação de superfície,
já que dificilmente se consegue evitar a ferrugem instantânea (flash rust).

4.1.12. HIDROJATEAMENTO

Neste processo é empregada somente água sob alta pressão. O impacto do jato de água contra a
superfície com pressão ao redor de 40.000 Ib/pol2 consegue remover ferrugens, tintas velhas e até
carepa de laminação. Mas por não conter partículas sólidas, a água não produz rugosidade suficiente
na superfície. O hidrojateamento é indicado para superfícies que já foram jateadas uma vez, por que
removendo a tinta velha, expõe a rugosidade do jateamento original.

4.1.13. HIDROJATEAMENTO COM AREIA

Este processo é semelhante ao hidrojateamento, porém há a introdução da areia na corrente de
água. As pressões são menores do que no hidrojateamento, da ordem de 6.500 Ib/poI2. Conseguese rugosidade suficiente para a aderência das tintas.

Padrões de limpeza de superfície

A norma Sueca SIS 05 5900 define os seguintes padrões:

Graus de corrosão (enferrujamento)
Os padrões de grau de corrosão são definidos através de fotografias do estado de intemperismo em
que a superfície de aço carbono laminado a quente, se encontra para a pintura, antes da limpeza.

Os padrões visuais fotográficos são 4:
•

A - Superfície com carepa de laminação intacta.

•

B - Superfície com carepa de laminação se destacando e com presença de ferrugem.
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•

C - Superfície com corrosão generalizada e sem carepa.

•

O - Superfície com corrosão generalizada e com pontos profundos de corrosão, chamados pites
ou alvéolos, em virtude de corrosão localizada.

Antes do preparo de superfície, todas as camadas espessas de ferrugem deverão ser removidas por
martelagem. Do mesmo modo, as oleosidades, gorduras e sujidades visíveis, devem também ser
removidas com solventes ou solução de detergentes em água. Os sais são dissolvidos e removidos
somente com água.

4.1.14. GRAUS DE LIMPEZA

Os padrões de graus de limpeza também são definidos através de fotografias do estado em que as
superfícies ficam após o tratamento de limpeza e remoção da poeira e partículas soltas.
Os 20 padrões visuais fotográficos que são comparados imediatamente antes da aplicação da tinta,
são os seguintes:
• St 2 - Limpeza manual - executada manualmente com ferramentas, como escovas, raspadores e
lixas;
• St 3 - Limpeza mecânica - executada com ferramentas como escovas rotativas pneumáticas ou
elétricas;
• Sa 1 - Jato ligeiro "brush ofr' - executado de forma rápida, quase uma "escovada" com o jato. O
rendimento aproximado desta operação, considerando o grau C de corrosão é entre 30 a 45 m2/h
por bico;
• Sa 2 - Jato comercial - executado de forma um pouco mais minuciosa do que no Jato ligeiro. Cerca
de 65% das carepas e ferrugem são eliminadas. O rendimento aproximado é de 15 a 20 m2/h por
bico;
• Sa 21/2 - Jato ao metal quase branco - mais minucioso que o anterior, sendo 95% de carepas e
ferrugens removidas. A coloração da superfície é cinza clara, sendo toleradas pequenas manchas. O
rendimento aproximado é de 10 a 15 m2/h por bico;
• Sa 3 - Jato ao metal branco - 100% das carepas e ferrugens removidas. É o grau máximo de
limpeza. A coloração da superfície é cinza clara e uniforme. O rendimento aproximado é de 6 a 12
m2/h por bico.
Determinado o estado inicial da superfície (A, B, C ou D), definido o tipo de limpeza (designada pelas
letras: St ou Sa) e o grau de limpeza (designado por números) é então estabelecida a notação
alfanumérica que define a especificação da limpeza de superfície, por exemplo: B Sa 21/2.

Obs.: É possível obter o grau St 2 de limpeza com ferramentas mecânicas, basta para isto gastar
menos tempo na operação e também é possível obter St 3 com ferramentas manuais.
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Logicamente este último grau é mais difícil de conseguir por envolver maior tempo do operador na
limpeza, mas é possível.

4.1.15. PROCESSOS DE FOSFATIZAÇÃO

A fosfatização cria na superfície metálica, cristais de fosfato do metal, convertendo-a de metálica a
não metálica. A finalidade da fosfatização é melhorar a aderência de tintas e tornar a superfície mais
resistente à corrosão. Somente a fosfatização, aumenta a resistência à corrosão em torno de 5
vezes, porém com fosfatização mais pintura (2 demãos de tinta sintética), o aumento é de cerca de
700 vezes. A fosfatização consiste na reação de ácido fosfórico diluído e outras substâncias
químicas formando uma camada de fosfato cristalino insolúvel.
5. MEDIÇÃO

O serviço de preparo das superfícies metálicas deverá ser medidos por metro quadrado (m²) ou
fração deste, da área tratada, nas quantidades consideradas necessárias pelas indicações de
posicionamento no projeto executivo ou adicionais, desde que devidamente justificadas, com o
devido consentimento e autorização específica da fiscalização responsável.
6. PAGAMENTO

O serviço de preparo das superfícies metálicas, deverá ser pago de acordo com as quantidades
obtidas nas medições apuradas no decorrer da execução dos serviços, pelo valor unitário orçado,
conforme contratado, incluídos todos os equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 16
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA PROTETORA E PONTE DE ADERÊNCIA EM
SUPERFÍCIES DE CONCRETO E ARMADURAS EXPOSTAS COM SIKATOP 108 ARMATEC OU
SIMILAR

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática a ser adotada no fornecimento e aplicação de pintura protetora
e ponte de aderência em superfícies de concreto e armadura exposta com Sikatop 108 Armatec ou
similar, bem como a medição desses serviços.
2. OBJETIVO

Esta Norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos no serviços no
fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em superfícies de concreto e
armadura exposta com Sikatop 108 Armatec ou similar para obras de arte especiais.
3. DEFINIÇÕES

Descrição do produto

SikaTop® 108 Armatec é uma argamassa cimentícia, polimérica, pré-dosada, bicomponente,
inibidora de corrosão, destinada à proteção de armaduras na região dos reparos localizados no
concreto. É fornecido pronto para o uso, bastando misturar os componentes A e B.

3.1.1. CAMPOS DE APLICAÇÃO

•

Em obras não concluídas, para proteção de ferragens de espera.

•

Em armaduras em processo de corrosão de estruturas de concreto, que estão sendo tratadas
nos serviços de reparo e reforço estrutural.

3.1.2. CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

•

Fácil aplicação como pintura nas armaduras.

•

Alta aderência e proteção sobre as armaduras.

•

Alta compatibilidade com argamassas cimentícias de reparos.
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•

Protege as armaduras por passivação, inibição catódica e formação de barreira impermeável.

•

Totalmente compatível com os inibidores de corrosão multifuncionais da linha Sika® Ferrogard®.

Dados do Produto

3.1.3. FORMA

Aspecto/ Cor :

Argamassa fluida esverdeada.

Embalagem:

Conjunto com 4kg (A+B)

3.1.4. ARMAZENAMENTO

Condições de armazenamento/ Validade: 6 meses a partir da data de produção se estocado
apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C.
Protegido da luz direta do sol e do gelo.

DADOS TÉCNICOS

Cimento Portland, resina acrílica e inibidor de corrosão.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA

3.1.5. ESTRUTURA DO SISTEMA

Proteção das Armaduras com Inibidor Anódico
2 x Sikatop® 108 Armatec sobre a armadura limpa e isenta de produtos de corrosão

Ponte de Aderência: concreto c/ porosidade alta (< 20MPa) ou baixa (> 50MPa)
Nata de cimento + Sika® Superfix diluído 1:1 em água

Ponte de Aderência: concreto c/ porosidade média (20MPa - 50MPa)
Saturar o substrato com água até a condição SSS – Superfície Saturada e Seca (sem
empoçamentos)
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Recomposição do Concreto Deteriorado
Sika® Monotop® 622 BR aplicada manualmente ou por equipamento de projeção. No caso de ponte
de aderência, aplicar na condição úmido sobre úmido.

Proteção das Armaduras nas áreas não reparadas
Sika® Ferrogard® 903 aplicado por aspersão sobre concreto em quantas demãos quanto
necessárias para atingir consumo mínimo de 500g/m2.
Argamassa de Estucamento e Nivelamento
Sikatop® 120 BR aplicada com desempenadeira metálica (1-2 mm)
4. APLICAÇÃO

Preparo da Superfície

Limpar as armaduras e remover todo o produto de corrosão por lixamento mecânico ou jato abrasivo.
No caso de contaminação por cloretos, as barras também devem sofrer hidrojateamento de alta
pressão. Avaliar as armaduras quanto à necessidade de substituição ou complementação de barras
com auxílio de profissional qualificado da área de estruturas

Qualidade do Substrato

As armaduras devem estar limpas, isentas de ferrugem, óleos, pinturas, graxas, nata de cimento e
outras incrustações.

Preparo do Produto

O componente B (pó) será adicionado ao componente A (líquido) e homogeneizado com um
misturador mecânico de baixa rotação (400-500 rpm) por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos
até se obter uma pasta homogênea, isenta de grumos, de consistência plástica e fluida.

Aplicação do Produto

Garantida a perfeita mistura da argamassa, aplicar SikaTop® 108 Armatec com pincel ou trincha de
cerdas médias, até obter a espessura aproximada de 0,5mm. Segunda demão será feita 2 ou 3 horas
após a primeira demão. A espessura final da película, estimada para duas demãos, é de 1mm. As
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armaduras deverão ser revestidas em toda a superfície com SikaTop® 108 Armatec. Antes de aplicar
a argamassa, graute ou concreto de reparo, aguardar no mínimo 24 horas e no máximo 72 horas
após a aplicação do SikaTop® 108 Armatec.

Consumo

1,90 kg/m² para 1mm de espessura (em 2 demãos).
5. MEDIÇÃO

Os serviços de Fornecimento e aplicação de pintura protetora e ponte de aderência em superfícies
de concreto e armadura exposta com Sikatop 108 Armatec ou similar, deverão ser medidos por
metro quadrado (m²) ou fração deste, de produto aplicado, nas quantidades consideradas
necessárias pelas indicações de posicionamento no projeto executivo ou adicionais, desde que
devidamente justificadas, com o devido consentimento e autorização específica da fiscalização
responsável.
6. PAGAMENTO

Os serviços de Fornecimento e aplicação pintura protetora e ponte de aderência em superfícies de
concreto e armadura exposta com Sikatop 108 Armatec ou similar, deverão ser pagos de acordo com
as quantidades obtidas nas medições apuradas no decorrer da execução dos serviços, pelo valor
unitário orçado, conforme contratado, incluídos todos os equipamentos, materiais, ferramentas e mão
de obra.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP-17
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TIXOTRÓPICA TIPO SIKATOP 122 OU
SIMILAR.

1. GENERALIDADES

Os serviços de Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica tipo SIKATOP 122 ou similar,
corresponde ao revestimento final por argamassa polimérica das regiões com armaduras expostas
e/ou anomalias de superfícies de concreto ou armaduras superficiais com pouco recobrimento.
2. DEFINIÇÕES

Descrição do produto

SikaTop® 122 Plus é uma argamassa cimentícia, modificada com polímeros de alto desempenho,
bicomponente, de consistência tixotrópica e aditivada com inibidor de corrosão Ferrogard® 901.
Indicada para reparo de estruturas de concreto em superfícies horizontais ou verticais.

2.1.1. CAMPOS DE APLICAÇÃO

•

Para reparos estruturais em elementos de concreto;

•

Proteção de armaduras;

•

Reparos em pontes, obras marítimas e industriais;

•

Reparos em reservatórios de efluentes, galerias, canais, canaletas, etc;

•

Reparo de pilares, vigas e lajes de concreto.

2.1.2. CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

•

Elevadas resistências à compressão e a flexão;

•

Altas resistências iniciais;

•

Boa resistência à abrasão;

•

Boa resistência a choques térmicos e a sais;

•

Compatível com o coeficiente de expansão térmica do concreto;

•

Excelente resistência a carbonatação sem afetar negativamente a transmissão de vapor (não é
barreira ao vapor);
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•

Por conter o inibidor de corrosão Ferrogard® 901 reduz a corrosão mesmo nas áreas de concreto
adjacentes ao reparo;

•

Não é inflamável, nem tóxico;

•

Pode ficar em contato com água potável;

2.1.3. TESTES

Atende Resistência à Compressão para reparos estruturais conforme classe R4 da EN 1504
(Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements,
quality control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repair).

Dados do Produto

2.1.4. FORMA

Aspecto / Cor: Tixotrópico. Cinza escuro.
Embalagem: Caixa com 22 kg sendo: Componente A (líquido) 2,86 kg / Componente B (pó) 19,14 kg
Relação de Mistura: A : B = 130 : 870 (partes em peso)

2.1.5. ARMAZENAGEM

Condições de Armazenagem / Validade: 6 meses a partir da data de fabricação, se estocado nas
embalagens originais, sem danos e fechadas, protegida da ação direta do tempo e da luz do sol, e
em condições seca.

DADOS TÉCNICOS

Base Química: Emulsão de polímeros acrílicos, cimentos, areia de quartzo e aditivos.
Densidade : ~ 2,1 kg/l (à +25°C).

Estrutura do Sistema

Ponte de Aderência: concreto c/ porosidade alta (< 20MPa) ou baixa (> 50MPa)
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Nata de cimento + Sika® Chapisco Plus diluído 1:1 em água

Ponte de Aderência: concreto c/ porosidade média (20MPa - 50MPa)
Saturar o substrato com água até a condição SSS – Superfície Saturada e Seca (sem
empoçamentos)
Recomposição do Concreto Deteriorado
Sikatop® 122 Plus aplicada manualmente ou por equipamento de projeção. No caso de ponte de
aderência, aplicar na condição úmido sobre úmido.
Proteção das Armaduras nas áreas não reparadas
Sika® Ferrogard® 903 aplicado por aspersão sobre concreto em quantas demãos quanto
necessárias para atingir consumo mínimo de 500g/m2.

Argamassa de Estucamento e Nivelamento
Sikatop® 120 BR aplicada com desempenadeira metálica (1-2 mm)

Propriedades Físicas / Mecânicas

2.1.6. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

24 h > 20 MPa
03 d > 35 MPa
07 d > 40 MPa
28 d > 50 MPa

2.1.7. RESISTÊNCIA À FLEXÃO

28 d ~ 10 MPa

2.1.8. ABSORÇÃO CAPILAR

72 horas< 0,1 kg/m2.hora-0,5
72 horas< 0,2 kg/m2.hora-0,5
Profundidade Penetração

0,24 mm/hora0,5
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2.1.9. ADERÊNCIA (PULL-OFF)

Aprox. 1,50 MPa 7 dias (falha coesiva do substrato).

2.1.10. TESTE DE CORROSÃO

Reduz em até 60% a velocidade de corrosão quando comparado aos corpos de prova

3. APLICAÇÃO

Espessura por Camada

Mínimo 5 mm / Máximo 25 mm

A espessura limite máxima de aplicação por camada pode variar em função da relação entre área e
profundidade dos reparos e é diretamente relacionada com a capacidade do produto de suportar o
próprio peso no estado fresco, portanto, este valor pode variar, para mais ou para menos, devendo
ser ajustado em cada caso.

Qualidade do Substrato

O substrato de concreto deve se encontrar são, isento de partículas soltas, graxa, óleo, produtos de
corrosão, pinturas, nata de cimento, agentes de cura química e desmoldantes

Os procedimentos para desenvolvimento ou implantação dos serviços de Fornecimento e aplicação
de argamassa tixotrópica tipo SIKATOP 122 ou similar, deverão ser executados de acordo com as
especificações de seus fabricantes e fornecedores, principalmente no que se refere à mistura e
tempo de aplicação “pot life”. Em caso de utilização de produtos similares, estes deverão ser
comprovadamente compatíveis.

4. MEDIÇÃO

Os serviços de Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica tipo SIKATOP 122 ou similar,
deverão ser medidos por metro cúbico (m³) ou fração deste, de produto aplicado, nas quantidades
consideradas necessárias pelas indicações de posicionamento no projeto executivo ou adicionais,
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desde que devidamente justificadas, com o devido consentimento e autorização específica da
fiscalização responsável.
5. PAGAMENTO

Os serviços de Fornecimento e aplicação de argamassa tixotrópica tipo SIKATOP 122 ou similar,
deverão ser pagos de acordo com as quantidades obtidas nas medições apuradas no decorrer da
execução dos serviços, pelo valor unitário orçado, conforme contratado, incluídos todos os
equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra.

382

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 18
PINTURA DAS SUPERFÍCIES APARENTES COM CIMENTOL OU TINTA MINERAL SIMILAR
PINTURA DAS BARREIRAS COM TINTA MINERAL TIPO CIMENTOL OU SIMILAR

1. GENERALIDADES

O projeto prevê que após a conclusão dos trabalhos, se dê um acabamento superficial na
superestrutura com aplicação de pintura com Cimentol. Este material é definido como um
revestimento cimentício, com baixa permeabilidade à água, mono componente em pó, aplicado na
forma de pintura para proteção de superfícies de concreto.
2. EXECUÇÃO

Está previsto a pintura com Cimentol nas superfícies aparentes dos blocos da infraestrutura, na
mesoestrutura, na superestrutura e nas barreiras tipo New Jersey. Para sua aplicação as superfícies
deverão estar isentas de poeira, óleo, pintura, nata de cimento, partículas soltas, agentes de cura
química ou desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderência do
produto. Antes do início da aplicação do produto como pintura a superfície deve ser saturada com
água. Para dar consistência de material de pintura deve-se misturar 16 kg de Cimentol, 1,5 litros de
Bianco ou similar em 6,5 litros de água, em recipiente não absorvente e estanque, misturando por 3
minutos com misturador mecânico de baixa rotação (400 a 500 rpm) até que a mistura se apresente
homogênea, tixotrópica e sem grumos. Devem-se iniciar os trabalhos com a umidificação das
superfícies de concreto com água, em seguida pode-se aplicar a mistura com broxa, trincha ou
pincel, sendo que a primeira demão deverá ser diluída para penetrar melhor na superfície. Após 4
horas da aplicação da primeira demão pode-se iniciar a segunda demão com consistência normal.
3. INSPEÇÃO

As ferramentas devem ser limpas com água antes da cura do produto.
Na aplicação do produto os profissionais devem utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou
sintética.
4. MANEJO AMBIENTAL

O produto não deve ser lançado nas águas, pois é levemente prejudicial ao meio aquático. Seu
descarte deve ser feito em local adequado conforme regulamentação vigente.
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5. RITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço de pintura com Cimentol será medido por metro quadrado de superfície pintada nas partes
estruturais e em metro nas barreiras New Jersey, conforme especificado no projeto e suas revisões.

6. PAGAMENTO

O serviço de pintura com Cimentol deverá ser pago após a sua execução de acordo com o preço
unitário proposto, o qual deverá incluir o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
bem como todas as operações necessárias a sua completa execução.
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13.3.2 TABULEIRO
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP-19
EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO DIÂMETRO 8mm C>=.5cm PARA FIXAÇÃO DE
ARMADURAS

1. PREFÁCIO

A presente especificação foi preparada para servir como documento base na definição da sistemática
a ser observada na execução de fases para ancoragem de barras de armadura em estruturas de
concreto.
2. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de
furos para ancoragem de barras de armaduras em estruturas de concreto.
3. REFERÊNCIAS

- NORMA DNIT 082/2006 – ES
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: projeto de estruturas de
concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 2003.
- NBR 7187: projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido: procedimento. Rio de
Janeiro, 2003.

4. DEFINIÇÕES

Os serviços de Execução de furos em concreto referem-se às necessidades de fixação de peças
metálicas, de ancoragem ou desviadores e para fixação de incertos metálicos ou vergalhões
conforme detalhamentos do projeto de reforço e seus componentes.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os chumbadores de pós-concretagem, ancorados em furos previamente executados, podem ser
classificados em dois tipos gerais: aderentes e mecânicos.
As ancoragens aderentes englobam as que utilizam grout cimentício e as que utilizam resinas
químicas; ambos os tipos desenvolvem suas forças de ancoragem pela dupla aderência do produto
utilizado, à ancoragem e às paredes do furo. Os diferentes sistemas químicos das ancoragens
aderentes, que utilizam, principalmente, epóxi, poliéster e vinil, têm diferentes características de
comportamento que devem ser previamente analisadas.
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As ancoragens mecânicas desenvolvem sua força de ancoragem através de um sistema de
expansão radial que provoca forças de atrito nas paredes de um furo previamente executado.
A resistência da ancoragem e seu desempenho ao longo do tempo dependem de uma série de
fatores que devem ser avaliados, localmente, para cada tipo de ancoragem; alguns dos fatores a
serem considerados incluem: as resistências da ancoragem, de escoamento e de ruptura, o diâmetro
do furo, o equipamento de perfuração utilizado, o comprimento de embutimento, o espaço entre o
diâmetro da barra a ancorar e o diâmetro do furo, o estado e a resistência do concreto, o tipo e a
direção da carga a aplicar, que pode ser estática, dinâmica, de tração ou de cisalhamento, o
espaçamento entre ancoragens e às extremidades do elemento estrutural e as variações de
temperatura, para chumbadores de adesão química.
Com tantas variáveis, ensaios no local são indicados para os chumbadores de maior
responsabilidade; resultados de ensaios em laboratório conforme recomendado pela NBR 14827 e
valores tradicionais indicados em prospectos de fabricantes, somente podem ser usados com
restrições e desde que minorados por elevados coeficientes de segurança. Nas ancoragens
químicas, devem ser realizados ensaios para avaliar o comportamento de fluência da resina, na mais
alta temperatura que possa ocorrer.

Equipamentos/Ferramentas

- Broca D=8mm de vídea
- E912 - Máquina Manual: Bosch:GBS 20-2 furadeira elétrica de impacto

Execução

Os procedimentos para desenvolvimento ou implantação dos serviços de Execução de furos em
concreto, deverão ser executados com ferramentas mecânicas, perfuratrizes rotativas, elétricas ou
pneumáticas, e que garantam a precisão e integridade dos elementos de concreto das estruturas que
sofrerão tais intervenções, em casos específicos utilizar gabarito.
6. INSPEÇÃO

Em caso de interferências com armaduras existentes, no interior dos elementos de concreto, desvios
mínimos dos furos especificados nos projetos deverão ser observados. Caso contrário os consultores
técnicos deverão ser comunicados e novos procedimentos deverão ser especificados a fim de
garantir a eficiente implantação dos serviços.
A execução de furos para ancoragem de armaduras, o subseqüente posicionamento destas
armaduras e os ensaios para avaliação de sua capacidade de carga são atividades que devem ser
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acompanhadas durante todo seu desenvolvimento; os serviços são interdependentes e exigem
materiais e equipamentos de boa qualidade e mão-de-obra especializada.
7. MANEJO AMBIENTAL

A execução de furos para ancoragem de armaduras envolve uma série de atividades diferenciadas,
conforme o tipo de ancoragem que se pretende utilizar; em todos os casos, porém, as atividades
desenvolvidas são muito restritas e, diretamente, não causam dano ao meio ambiente, todo o
material excedente, bem como andaimes e plataformas de trabalho, imediatamente após a conclusão
dos serviços, deve ser removido para locais previamente determinados.
8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Os serviços deverão estar conformes em cada uma de suas etapas de desenvolvimento; a nãoconformidade de uma etapa, que pode implicar no prejuízo e, até, na impossibilidade da execução da
etapa seguinte, determina a imediata paralisação dos serviços e sua retomada somente após a
eliminação dos serviços não conformes.
9. MEDIÇÃO

Os serviços de Execução de furos em concreto deverão ser medidos por unidade (unid.) de furos
executados, nas quantidades consideradas necessárias pelas indicações de posicionamento do
projeto executivo ou adicionais desde que devidamente justificados, com o devido consentimento e
autorização específica da fiscalização responsável.
10. PAGAMENTO

Os serviços de Execução de furos em concreto deverão ser pagos de acordo com as quantidades
obtidas nas medições apuradas no decorrer da execução dos serviços, pelo valor unitário orçado,
conforme contratado, incluídos todos os equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR- EP 20
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO TIPO SIKADUR-32 OU SIMILAR

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas na aplicação de adesivo tipo
Sikadur-32 ou similar em superfície de concreto. Para tanto, são apresentados os requisitos
concernentes a materiais, equipamentos, preservação ambiental, verificação final da qualidade, além
dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços.
2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo definir o de adesivo utilizado em superfície de concreto para ponte de
aderência entre concreto e a barra roscada que faz parte da elevação que fixa o guarda-corpo na
estrutura de concreto do pavimento, suas características técnicas e construtivas, e condições para
sua execução.
3. DEFINIÇÕES

SIKADUR® 32 é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluído),
bicomponente e de pega normal especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens de
concreto velho com concreto novo e chapas metálicas ao concreto. Embora possua consistência
fluida, não é autonivelante.
4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Propriedades:

•

Fácil aplicação fluído, o que permite a aplicação em superfícies horizontais e verticais (exceto
fundo de vigas e lajes)

•

Impermeável.

•

Endurecimento rápido.

•

Excelente aderência e superfícies de concreto, argamassa, madeira, cimento-amianto, pedras,
cerâmicas, diversos tipos de metais e outros materiais de construção.

•

Elevadas resistências mecânicas á tração e compressão.

•

Excelente resistência a óleos, graxas e outras substâncias químicas.
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Campos de Aplicação:

Fixação de apoios estruturais.• Ancoragens de cabos.• Colagens entre elementos pré-moldados.•
Juntas de concretagem (juntas frias).• Fixação de chumbadores, calhas e guias, na horizontal e
fundo de vigas e lajes.• Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.•
Colagem entre concreto velho e concreto novo.
5. EXECUÇÃO

A superfície deve estar tratada, deve estar limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, oléo, graxa,
desmoldante, nata de cimento, ferrugem, etc. Em se tratando de substratos cimentícios, pode haver
umidade, porém sem saturação.

Recomenda-se iniciar a mistura após o reparo das superfícies a serem tratadas. SIDAKUR ® 32 já
vem pré- dosados, devendo-se inicialmente efetuar a homogeneização dos componentes A e B, em
separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os em sua totalidade. A mistura pode
ser feita com agitador mecânico de baixa rotação (400 a 500 rpm) por 3 minutos ou manualmente por
5 minutos, até obter uma cor uniforme tomando-se o cuidado para não elevar excessivamente a
temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogêneo e sem grumos.

Deve ser executada utilizando-se espátula ou outros meios equivalentes, tendo-se o cuidado de
preencher bem todas as cavidades. Uma camada entre 1 e 2 mm de espessura é suficiente para
promover a aderência. Não devem ser adicionados solventes ao produto.
6. INSPEÇÃO

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes da cura do produto.
Após o endurecimento, o produto só poderá ser removido mecanicamente.

Utilizar luvas de borracha ou sintética. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e
sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente durante 15
minutos. Solicite atenção médica (oftalmologista). Em caso de ingestão, não induzir ao vômito.
Consulte um médico imediatamente. Consultar MSDS-013 e 015.
7. MANEJO AMBIENTAL

O produto não deve ser eliminado de forma separada, pois é nocivo ao meio ambiente. A mistura das
partes A+B é inofensiva ao meio ambiente, porém não biodegradável. Descarte a embalagem em
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local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilizar a embalagem para estocar água
potável ou alimentos.
8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço será medido em kg de material utilizado para a sua execução nas quantidades
consideradas necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou adicionais
desde que devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica da
fiscalização responsável.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR- EP 21
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO POR ASPERSÃO, DE ADESIVO, EM SUPERFÍCIE DE
CONCRETO, P/ PONTE DE ADERÊNCIA ENTRE CONCRETO VELHO E NOVO, COM PRODUTO
A BASE DE RESINA ACRÍLICA TIPO NITOBOND AR, OU SIMILAR, C/ UM CONSUMO MÍNIMO
DE 1/2 KG/M²

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas na aplicação por aspersão, de
adesivo, em superfície de concreto, para ponte de aderência entre concreto velho e novo, com
produto a base de resina acrílica tipo nitobond ar, ou similar.
Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, preservação
ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos
serviços.
2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo definir o de adesivo utilizado em superfície de concreto para ponte de
aderência entre concreto velho e novo, com produto a base de resina acrílica tipo nitobond ar, ou
similar, suas características técnicas e construtivas, e condições para sua execução.
3. DEFINIÇÕES

O Nitobond AR é uma emulsão de polímero acrílico e aditivos especiais, resistente à hidrólise e
fornecida como produto monocomponente, desenvolvida para o uso como adesivo em aplicações
internas ou externas e como aditivo promotor de aderência e redutor de retração para argamassas e
concretos.

Usos
•

Ponte de aderência para argamassas e concretos aplicados sobre superfícies verticais e
horizontais, como paredes e tetos;

•

Aditivo desenvolvido para aumentar a aderência e reduzir a retração de argamassas e concretos;

•

Comumente utilizado em reparos superficiais de estruturas de concreto armado como ponte de
aderência para a argamassa Renderoc S2;
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Vantagens

•

Resistente à umidade;

•

Não reemulsiona;

•

Apresenta ótima aderência ao concreto;

•

Reduz a permeabilidade de concretos e argamassas;

•

Aumenta a coesão das argamassas;

•

Melhora a resistência mecânica e a capacidade de deformação de concretos e argamassas;

•

Reduz a fissuração de argamassas de revestimento;

•

Monocomponente, pré-formulado e pronto para o uso;

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais
Como aditivo para argamassas e concretos, o Nitobond AR deve ser adicionado à água de
amassamento em proporções que variam de acordo com o traço utilizado e a finalidade de sua
aplicação. Os traços e proporções sugeridos a seguir estão especificados em volume de acordo com
cada tipo de composição, porém, a confirmação das proporções de Nitobond AR deverá ser
realizada previamente na obra ou em laboratório em função das especificações de projeto e do tipo e
classe de cimento Portland utilizado. Como ponte de aderência, o Nitobond AR pode ser utilizado
sem diluição diretamente sobre o substrato ou como aditivo compondo uma pasta de cimento
Portland. É possível utilizar o produto como membrana de cura em reparos estruturais, sendo o
Nitobond AR aspergido sobre a argamassa, graute ou microconcreto de reparo logo após a
desfôrma.

Propriedades e características:
Aspecto: Líquido branco leitoso
Massa específica (ASTM D-1475): 1,015 kg/dm3
pH: Alcalino
5. EXECUÇÃO

Para a aplicação como ponte de aderência em situações de reparo estrutural ou compondo
argamassas de estucamento e de revestimento, deve-se saturar a superfície até a condição de
“saturada e seca”, ou seja, úmida, mas sem o empoçamento de água.
Para as aplicações em que o Nitobond AR é utilizado como aditivo, é importante observar que o
produto é uma emulsão de polímero acrílico, aditivos e água. Desta forma, a quantidade da água de
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amassamento deve ser reduzida de forma proporcional à adição do Nitobond AR com o objetivo de
manter a relação água/cimento da mistura, sempre lembrando que quanto menor esta relação,
melhores as propriedades mecânicas e físicas das argamassas e concretos. Esta redução está
indicada em cada traço descrito abaixo, sendo separadas as proporções da água de
amassamento e do adesivo Nitobond AR que, juntos, compõem a relação líquido/cimento indicada.

Ponte de aderência

Em situações de reparo superficial de estruturas de concreto, pode-se optar pela aplicação da ponte
de aderência utilizando o Nitobond AR de duas formas: aplicado puro diretamente sobre a superfície
previamente preparada ou compondo uma pasta de cimento com relação líquido/cimento igual a 0,67
e proporção de 3 partes de cimento Portland : 1 parte de água : 1 parte de Nitobond AR* também
aplicado sobre o substrato previamente saturado com água. Nos dois casos, a saturação prévia da
superfície deve atingir a condição de “saturada e seca”, sem empoçamentos. Em situações em que
há elevada temperatura, presença de ventos fortes, baixa umidade relativa do ar e para obras cujas
áreas a serem reparadas são consideradas grandes, recomenda-se o uso da pasta de cimento
aditivada, pois o tempo em aberto da superfície preparada é maior com a pasta em comparação
como o Nitobond AR puro. Argamassas de baixa permeabilidade - Relação líquido/cimento < 0,45
1 parte de cimento* : 3 partes de areia : 0,22 partes de água : 0,23 partes de Nitobond AR*
Argamassas de estucamento:
O traço da argamassa de estucamento deve ser determinado em função da tonalidade de cor do
acabamento e da consistência ideal para a aplicação. Após definido o traço, utilizar 1 parte de
Nitobond AR* para 1 parte de água, em volume.

Concretos de baixa permeabilidade

Concretos podem receber a proporção de 1 a 4% de Nitobond AR sobre a massa de cimento.

* Observar que as proporções acima já contemplam a dedução da quantidade de água proporcional
à quantidade adicionada de Nitobond AR

6. INSPEÇÃO

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e
disposição de resíduos devem seguir as recomendações gerais.
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7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço será medido em metros quadrados de execução nas quantidades consideradas
necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou adicionais desde que
devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica da fiscalização
responsável.

396

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR- EP 22
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO TIPO CML
(Concreto Modificado com Látex)

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas no projeto e na execução de
fornecimento, transporte e lançamento de concreto modificado com látex.
Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, preservação
ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos
serviços.
2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo definir o concreto tipo CML, suas características técnicas e construtivas,
e condições para sua execução.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

DNER-ES 335/97 – Obras-de-arte especiais – estruturas de concreto armado;

•

ABNT NBR 6118/03 – projeto de estruturas de concreto;

4. DEFINIÇÕES

Concreto contendo polímeros podem ser classificados em três categorias: o concreto de polímero
(CP) é formado polimerizando-se uma mistura de monômero e agregado – não contém outro material
aglomerante; concreto modificado com látex (CML), o qual é também conhecido como um concreto
polímero de cimento Portland (CPCP), é um concreto de cimento Portland convencional,
normalmente obtido pela substituição de parte água de amassamento por látex (emulsão de
polímero); e o concreto impregnado com polímero (CIP) é produzido impregnando-se ou infiltrandose um concreto endurecido de cimento Portland com um monômetro e posterior polimerização do
monômetro “in loco”.
Tanto o CP como o CML estão sendo usados comercialmente desde os anos 50; o CIP foi
desenvolvido mais tarde e está sendo utilizado desde os anos 70. Dependendo dos materiais
empregados, o CP pode desenvolver resistências à compreensão da ordem de 140 MPa em
algumas horas ou mesmo em minutos e é então indicado para trabalhos de concretagem de
emergência em minas, túneis e autoestradas. O CML possui excelente capacidade de adesão a
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concreto antigo e grande durabilidade a soluções agressivas; ele tem, por isso, sido empregado
principalmente em revestimentos de pisos industriais e para recuperação de tabuleiros de pontes
deteriorados. No caso do CIP, pela efetiva vedação de microfissuras e de poros capilares, é possível
obter um produto virtualmente impermeável que dá uma resistência última da mesma ordem daquela
do CP. O CIP tem sido usado para a produção de produtos pré-fabricados de altas resistências,
melhorando a durabilidade das superfícies de tabuleiros de pontes.
Por causa do alto custo do material e da produção tecnológica inconveniente (com exceção do CML),
o uso dos concretos contendo polímeros é bastante limitado. Por isso, somente uma breve revisão
dos materiais, da produção tecnológica e das propriedades serão dadas aqui. Para detalhes, outras
publicações deverão ser consultadas.

Concreto modificado com látex

Os materiais e a tecnologia da produção do concreto no CML são os mesmos que os usados no
concreto de cimento Portland, exceto que látex, que uma suspensão coloidal do polímero na água, é
usado como um aditivo. Os primeiros latexes se basearam em acetado de polivinil ou cloreto de
polivinilideno, mas esses são raramente usados hoje em dia, por causa do risco de corrosão do aço
no concreto no ultimo caso e baixa resistências a úmidade no primeiro. Polímeros elastrométricos ou
similares a borracha, baseados no estireno-butadieno e copolímeros poliacrilatos são hoje mais
usados normalmente.
Um látex contém geralmente cerca de 50% em peso de partículas esféricas muito pequenas (0,01 a
1 im de diâmetro) de polímero, mantidas colocadas em suspensão na água, por agentes tensoativos. No látex tende a incorporar grandes quantidades de ar no concreto; consequentemente,
agentes desincorporadores de ar são normalmente adicionados aos latexes comerciais. Desde que
10 a 25% de polímero (base sólida) por peso de cimento são usados em formulações típicas de
CML, adição de látex fornece uma grande quantidade de água de amassamento necessário ao
concreto. Pelas razões dadas abaixo, a aplicação do CML é limitada a revestimentos, onde é da
máxima importância a durabilidade a condições ambientes serveras. Portanto, o CML é feito com
uma adição de água de amassamento extra tão baixa quanto possível; as moléculas esféricas de
polímeros e o ar incorporado associado com o látex, normalmente fornecem excelente
trabalhabilidade. Tipicamente os fatores água/cimento estão na faixa de 0,40 a 0,45 e os teores de
cimento são da ordem de 390 a 420 Kg/m³.
Deve-se observar que, ao contrário de polimerização de monômeros por aditivos e ativação térmica,
o endurecimento do látex se faz por secagem ou perda de água Há alguma perda de umidade
interna na mistura de CML fresco, porque a água será necessária para hidratação do cimento
Portland; entretanto isto não é suficiente para o desenvolvimento de uma resistência adequada.
Consequentemente, a cura é muito importante, para o CML; acredita-se que o material curado ao ar
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forma filme de polímero contínuo e coerente que reveste os produtos de hidratação do cimento, as
partículas de agregados e mesmo os poros capilares.
As propriedades mecânicas de uma argamassa modificada com látex típicas (relação areia/cimento
igual a 3), contendo 20% de polímero solido em peso e submetido a uma cura seca, com 50% de
HR, aos 28 dias, são comparadas às da argamassa de cimento portland da tabela 11-14. É evidente,
dos dados, que o CML é melhor do que o material de controle, nas resistências à tração e à Flexão.
Entretanto, os ganhos de resistência não são suficientemente importantes para justificar o uso de
látex caros, na produção de CML. As características mais impressionantes do CML são sua
capacidade de aderir fortemente ao concreto antigo e de resistir à entrada de água e de soluções
agressivas. Acredita-se que o filme polímero revestidos os poros capilares e as microfissuras fazem
um excelente trabalho, impedido o fluxo de fluido no CML. Essas características têm feito do CML,
um material popular, para recuperação de pisos deteriorados, pavimentos e tabuleiros de pontes.

Apresentamos a seguir, algum as especificações de utilização e características para a
recomendação da aplicação de Concretos Modificados com Látex tipo SBR, como sendo um tipo de
Concreto Modificado com Polímeros.

Lembrando que, fundamentalmente, a adição de polímeros á base de látex tipo SBR – EstirenoButadieno, além de proporcionarem as características físicas e químicas a seguir apresentadas,
conforme retiradas da bibliografia técnica, tem por finalidade proporcionar a viabilidade de aplicação
de concretos, aderentes e de pouca espessura, em projetos de reforço, encamisamento e
alargamentos de estruturas ou tabuleiros de pontes, bem como em serviços de solidarização de
estruturas pré-moldadas de concreto por concretagens de envolvimento no local. Em pontes
submetidas a serviços de recuperação, reforço e alargamento, há ainda as características de que
são, na grande maioria dos casos, submetidas á implantação ainda em tráfego e sob fortes
condições não adequadas de vibrações das estruturas sob intervenções. Fato que deve ser
considerado, quanto a um dos benefícios do CML, pouco comentado na bibliografia, que é a redução
do fenômeno de retração dos concretos durante o processo químico da cura. Característica muito
adequada às difíceis condições de aplicação na prática de implantação destes serviços.
Do trabalho de Antônio Paulo Perruzzi – Dissertação de Mestrado da Escola de
Engenharia de São Carlos, sob a orientação do Prof. Dr. Osni Pellegrino Ferreira e que por ser muito
extenso (111 páginas) não apresentamos, mas a seguir reproduzimos:
“Concreto Modificado com Látex – SBR – é um concreto com cimento Portland convencional,
normalmente obtido pela substituição de parte da água de amassamento pelo Látex”

Isto, por si só, já apresenta uma grande melhora de capacidade do mesmo concreto, isto é, é
reduzido o fator água cimento da mistura pela substituição por Látex, que não é água e não reage
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com o cimento. Portanto, sob menor relação água cimento, menor será a porosidade e certamente
maior será a resistência final.

Propriedades relacionadas

Em Estado Fresco:

-Boa trabalhabilidade;
-Ar incorporado no concreto <2%;
-Maior tempo de pega quanto maior a relação SBR / CIMENTO;
Em Estado Endurecido:
•

A resistência à compressão é influenciada pelo teor e tipo de Látex;

•

A resistência à flexão é maior que o convencional e influenciada pela relação SBR / CIMENTO;

•

Resistência à abrasão de excelente desempenho se comparado ao convencional, e influenciada
pela relação SBR / CIMENTO;

•

Módulo de Elasticidade de até 80% do concreto convencional;

•

Absorção d’água baixa em relação ao convencional;

•

Retração tende a ser menor conforme a relação SBR / CIMENTO.

•

A seguir passamos a apresentar partes do texto da bibliografia apresentada.

5. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço será medidos em metro cúbico de concreto executado nas quantidades consideradas
necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou adicionais desde que
devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica da fiscalização
responsável.
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ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR – EP 23 A
BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO NEW JERSEY

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas no projeto e na execução de
barreiras de segurança. Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais,
equipamentos, preservação ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios para
aceitação, rejeição e medição dos serviços.
2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo definir barreira de segurança, suas características técnicas e
construtivas, e condições para sua instalação.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

DNER-ES 335/97 – Obras-de-arte especiais – estruturas de concreto armado;

•

DNER-PRO 176/94 – Projeto e execução de barreiras de segurança;

•

ABNT NBR 6118/03 – projeto de estruturas de concreto;

4. DEFINIÇÕES

Barreira é um dispositivo de proteção contínuo, moldado em concreto armado, de forma, resistência
e dimensões adequadas, com o objetivo de se evitar que veículos desgovernados provoquem danos
às pessoas e propriedades, sem por em risco os veículos que com elas possam colidir, bem como
seus ocupantes. Trata-se de proteção rígida e indeformável, cuja capacidade de proteção do veículo
desgovernado é dada pela sua forma.
As barreiras de concreto serão do tipo New Jersey, dotada das transições longitudinais exigidas em
norma. São indicadas para a proteção nos locais onde as defensas não possam atingir os objetivos
colimados, por necessitarem de espaço externo para deformação motivada pelo impacto, espaços
este inviáveis em alguns locais, como nos tabuleiros das pontes e na separação de pistas de
sentidos contrários, nos segmentos sem canteiro central.
A superfície de deslizamento, composta por guia, rampa e mureta, tem a propriedade de receber o
impacto dos veículos desgovernados desacelerando e devolvendo-os à pista.

401

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais

Os materiais utilizados e sua execução devem atender as normas NBR 6118(1), NBR 14931(2) e
NBR 7187(3), conforme o seu tipo.

Equipamentos/Ferramentas

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e dimensão
do serviço a executar, devendo o executante apresentar a sua relação detalhada.
Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para
execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos necessários a execução das defensas
de concreto, ou barreiras, compreendem:
a. Betoneira ou caminhão betoneira;
b. Caminhão de carroceria fixa;
c. Deposito de água;
d. Carrinho de concretagem;
e. Vibrador mecânico;
f.

Compactador manual ou mecânico;

g. Ferramentas manuais;
h. Maquina automotriz para execução de perfis de concreto, quando esta técnica for utilizada;
i.

Guincho ou caminhão com guindaste, para assentamento de dispositivos pré-moldados.

6. EXECUÇÃO

As barreiras rígidas devem ser implantadas nos locais indicados no projeto.
As barreiras rígidas de concreto devem ser construídas com: Fck ≥ 25 MPa e ter armação CA-50 ou
CA-60.
Recomenda-se a utilização de formas metálicas na confecção das barreiras por motivos estéticos,
reaproveitamento, rapidez de execução e melhor definição da geometria.
As barreiras, quando necessário, devem estar adequadamente sinalizadas com pintura retrorefletiva,
para assegurar visibilidade noturna.
O projeto de drenagem superficial deve ter cuidado especial na utilização de barreiras rígidas. Em
nenhuma situação a barreira pode contribuir para o acúmulo de água nas cercanias da barreira e da
pista. Recomenda-se a implantação de dispositivos de drenagem a cada 3 m, no mínimo, com
abertura de captação, caso necessário, protegida por grelhas.
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As dimensões das barreiras, sua locação, as dimensões das armaduras devem obedecer às
indicações de projeto com a maior precisão possível. As tolerâncias dimensionais das barreiras
devem obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931(2), seja para peças pré-moldadas, seja
para peças moldadas in loco.
Barreiras posicionadas nos acessos à obra:
a) fundação direta: executar sobre superfície nivelada e regularizada com concreto magro;
b) fundação sobre brocas:
- concreto para as brocas: Fck≥ 20 MPa e armação CA-50;
- inexistindo definição de projeto, as brocas devem manter espaçamento constante

não inferior

a 2 m, regiões com traçado em curva, e comprimento cravado mínimo de 3 m;
- em situações com traçado reto ou curvo, com raio superior a 400 m, o espaçamento pode ser
aumentado em 50%;
- diâmetro mínimo das brocas: 20 cm e cobrimentos de 4 cm.
Para pequenas correções são utilizadas argamassa e pintura, com aguada de cimento, cal ou tintas
encontradas no comércio. Para obras construídas em meios agressivos deverão ser utilizadas tintas
protetoras especiais.
7. INSPEÇÃO

A fiscalização deve verificar:
- se as barreiras foram implantadas nos locais indicados no projeto;
- se o concreto utilizado para execução dos dispositivos de proteção apresenta Fck ≥ 25 MPa e
armação CA-50 ou CA-60;
- a eficiência dos dispositivos de drenagem junto aos dispositivos de proteção;
- se a extensão dos dispositivos de proteção, suas dimensões, as dimensões das armaduras e seu
posicionamento obedecem às indicações de projeto;
- a adequação das fundações no caso onde inexiste indicação específica de projeto;
- confirmar a inexistência de falhas de concretagem, que causem segregação do concreto, bicheiras,
e inexistência de falhas no cobrimento da armadura, causando a exposição das barras de aço;
- a aparência geral dos dispositivos de proteção, confirmando seu alinhamento horizontal e vertical e
a homogeneidade da coloração e textura do concreto;
- a execução da pintura retro-refletiva para assegurar visibilidade noturna, quando necessário.
8. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, e à segurança
viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a
serem observados no decorrer da execução dos dispositivos de segurança.
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a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes
aos serviços;
b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;
c) o material descartado deve ser removido para locais apropriados, definido pela fiscalização, de
forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água;
d) evitar que o concreto lançado nas formas extravase para os corpos d’água;
e) é proibido o lançamento da água de lavagem das betoneiras na drenagem superficial e em corpos
d’águas. A lavagem só deve ser executada nos locais pré-definidos e aprovada pela fiscalização.
9. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As Barreiras de concreto armado tipo New Jersey serão medidos em metro executado nas
quantidades consideradas necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou
adicionais desde que devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica
da fiscalização responsável.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO NEW JERSEY

N1 - 6 Φ10 - C. 20 - 172cm

N3 - 8 Φ 6.3 - C. 20 - 100cm
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N2 - 6 Φ10 - C. 10 - 107

Quantitativo de aço
N

Φ

Quant.

Unit.

Total

1

10

6

172

10,32

2

10

6

107

6,45

3

6,3

8

100

8,00

Quantitativo de aço

Φ

Comp.

Peso

10
6,3

16,77

16,70

8,00

2,00

Peso Total

18,77

Resumo:

CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.USO=

0,233 m³/m

FÔRMA DE PLACA COMPENSADA=

1,76 m²/3

FORNEC., PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50:

18,77 kg/m
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ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR – EC 23 B
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS TIPO NEW JERSEY EM ESTRUTURA
METÁLICA, SOBRE O TABULEIRO EM LAJE ORTOTRÓPICA DO VÃO EM ARCO METÁLICO,
EM CHAPAS DE AÇO TIPO A-36 SOLDADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
DETALHAMENTOS DO PROJETO

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas no projeto e na execução de
barreiras metálicas de segurança. Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a
materiais, equipamentos, preservação ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios
para aceitação, rejeição e medição dos serviços.

2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo definir barreira metálica de segurança, suas características técnicas e
construtivas, e condições para sua instalação.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

DNER-PRO 176/94 – Projeto e execução de barreiras de segurança;

•

Os aços estruturais utilizados no Brasil são produzidos segundo normas estrangeiras
(especialmente a ASTM (American Society for Testing and Materials) e DIN (Deutsche
Industrie Normen) ou fornecidos segundo denominação dos próprios fabricantes.

•

- ABNT NBR 9971:1987 Elementos de fixação dos componentes das estruturas metálicas

•

-

•

- NBR 5004 - Chapas Finas de Aço de Baixa Liga e Alta Resistência Mecânica.

•

- NBR 5008 - Chapas Grossas e Bobinas Grossas, de Aço de Baixa Liga, Resistente à

NBR 5000 - Chapas Grossas de Aço de Baixa Liga e Alta Resistência Mecânica.

Corrosão Atmosférica para Uso Estrutural - Requisitos.
•

- NBR 5921 - Chapas Finas a Quente e Bobinas Finas a Quente, de Aço de Baixa Liga,
Resistente à Corrosão Atmosférica para Uso Estrutural.

•

- NBR 6648 - Chapas Grossas de Aço-Carbono para Uso Estrutural.

•

- NBR 6649 - Chapas Finas a Frio de Aço-Carbono para Uso Estrutural.

•

- NBR 6650 - Chapas Finas a Quente de Aço-Carbono para Uso Estrutural.

•

- NBR 7007 - Aços Carbono Microligados para Uso Estrutural em Geral.

•

- NBR 8261 - Perfil Tubular, de Aço-Carbono, Formado a Frio, com e sem Costura, de

•

Seção Circular, Quadrada ou Retangular para Usos Estruturais.
406

4. DEFINIÇÕES

Barreira é um dispositivo de proteção contínuo, moldado em concreto armado ou em situações
especiais em aço ASTM A-36 para colocação em tabuleiros metálicos, de forma, resistência e
dimensões adequadas, com o objetivo de se evitar que veículos desgovernados provoquem danos
às pessoas e propriedades, sem por em risco os veículos que com elas possam colidir, bem como
seus ocupantes. Trata-se de proteção rígida e indeformável, cuja capacidade de proteção do veículo
desgovernado é dada pela sua forma.
São indicadas para a proteção nos locais onde as defensas não possam atingir os objetivos
colimados, por necessitarem de espaço externo para deformação motivada pelo impacto, espaços
este inviáveis em alguns locais, como nos tabuleiros das pontes e na separação de pistas de
sentidos contrários, nos segmentos sem canteiro central.
A superfície de deslizamento, composta por guia, rampa e mureta, tem a propriedade de receber o
impacto dos veículos desgovernados desacelerando e devolvendo-os à pista.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais

- 1 A 01 580 02 - Fornecimento, Preparo e Colocação Formas Aço CA 50 kg
- 2 S 03 326 50 - CONCR.ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ AC/BC m³
- Acetileno
- Oxigênio
- M908 - Eletrodo p/ solda eletr. OK 46.00
- Fornecimento de estrutura metálica

Equipamentos/FERRAMENTAS

- E411 - Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45
- E434 - Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/Guindauto
- E504 - Grupo Gerador : Heimer : Gehmd-265 - 241/265 KVA
- E924 - Equip. para Solda : Max Bantam 2000 - transformador solda elé
6. EXECUÇÃO

As barreiras devem ser implantadas nos locais indicados no projeto.
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As barreiras, quando necessário, devem estar adequadamente sinalizadas com pintura retrorefletiva,
para assegurar visibilidade noturna.
O projeto de drenagem superficial deve ter cuidado especial na utilização de barreiras. Em nenhuma
situação a barreira pode contribuir para o acúmulo de água nas cercanias da barreira e da pista.
Recomenda-se a implantação de dispositivos de drenagem a cada 3 m, no mínimo, com abertura de
captação, caso necessário, protegida por grelhas.
As dimensões das barreiras, sua locação, as dimensões das armaduras devem obedecer às
indicações de projeto com a maior precisão possível.
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7. INSPEÇÃO

A fiscalização deve verificar:
- se as barreiras foram implantadas nos locais indicados no projeto;
- se o material utilizado para execução dos dispositivos de proteção apresenta a especificação
indicada em projeto;
- a eficiência dos dispositivos de drenagem junto aos dispositivos de proteção;
- se a extensão dos dispositivos de proteção, suas dimensões, as dimensões das armaduras e seu
posicionamento obedecem às indicações de projeto;
- confirmar a inexistência de falhas de soldagem;
- a aparência geral dos dispositivos de proteção, confirmando seu alinhamento horizontal e vertical;
8. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, e à segurança
viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a
serem observados no decorrer da execução dos dispositivos de segurança.
a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas pertinentes
aos serviços;
b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;
c) o material descartado deve ser removido para locais apropriados, definido pela fiscalização, de
forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água;
d) evitar que o concreto lançado nas formas extravase para os corpos d’água;
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e) é proibido o lançamento da água de lavagem das betoneiras na drenagem superficial e em corpos
d’águas. A lavagem só deve ser executada nos locais pré-definidos e aprovada pela fiscalização.
9. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As barreiras serão medidas e pagas em quilogramas de ferro utilizado para a execução das
quantidades consideradas necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou
adicionais desde que devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica
da fiscalização responsável.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 24
PINTURA NAS SUPERFICIES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

1. PREFÁCIO

Esta Especificação estabelece a sistemática a ser empregada na execução e no controle da
qualidade do serviço.
2. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos básicos e essenciais exigíveis à execução dos serviços de pintura nas
superfícies das estruturas metálicas.

3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Especificação deverá ser consultado o documento seguinte:

a) DNER-PRO 356/97 – Pintura
b) DNER-ES 361/97 – Procedimentos Para Similaridades De Materiais De Construção
c) ABNT NBR-11702/92 – Tintas

4. DEFINIÇÕES

As tintas, devido à evolução da tecnologia, podem ser classificadas pelo seu conteúdo de solventes
nos seguintes tipos: Alto VOC e Baixo VOC. A palavra VOC é uma sigla em Inglês que quer dizer:
Conteúdo de Compostos Orgânicos Voláteis - Volatile Organic Compounds. VOC significa:
Quantidade em massa de solventes orgânicos presentes em um volume de tinta ou resina, expresso
em g/l ou Lb/galão. VOC é definido pela EPA (Environmental Protection Agency), um órgão do
governo Americano, como todos os compostos orgânicos produzidos pelo homem, com exceção do
metano, que são capazes de produzir oxidantes fotoquímicos por reação com óxidos de nitrogênio na
presença da luz do sol. As resinas normalmente possuem alta viscosidade e para serem afinadas, ou
seja, para diminuir a sua viscosidade são adicionados os solventes que tem poder de solvência sobre
a resina. Outra forma de afinar estas tintas é previamente emulsionando-as em água. A água não é
um solvente da resina, mas um meio de dispersão. Quanto mais água é adicionada menos viscosa a
tinta fica. As novas tecnologias possibilitaram a fabricação de tintas com menor quantidade de
solventes, mas que podem ser aplicadas como tintas convencionais, que possuem altos teores de
solventes. São as tintas de altos sólidos (HS) e de baixo (Iow) VOC . Paralelamente, as tintas à base
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de água (WB water based) também foram desenvolvidas e conquistaram o mercado. Hoje temos
tintas WB, tão boas e em alguns casos até melhores do que as à base de solventes, com inúmeras
vantagens. São tintas com VOC baixíssimos. A tendência é a produção de tintas com VOC zero
chamadas de "No VOc".

As resinas à base de água são muito parecidas com as à base de

solventes, porém, a tecnologia para emulsionar ou dispersar estas resinas em água exigiu pesquisa
e desenvolvimento em aditivos e técnicas de fabricação. Não é uma substituição simples de
solventes orgânicos por água. É um novo conceito de matérias primas empregadas para que as
tintas pudessem conter menos solventes, ou até não conter solventes. As vantagens destas tintas,
consideradas “ecologicamente corretas”, são enormes, a começar pelo pintor, que fica menos
exposto aos efeitos dos solventes, à empresa que corre menos risco de explosões e incêndio e ao
meio ambiente, que é menos contaminado.

Outra forma de classificar as tintas é pelo tipo de resina que elas usam:

TINTAS ALQUÍDICAS

Conhecidas como Esmaltes ou Primers sintéticos, são monocomponentes, ou seja, apresentadas em
uma única embalagem, de secagem ao ar. São usadas em interiores secos e abrigados, ou em
exteriores normais, sem poluição. Na pintura predial (construção civil), são usadas em portas,
esquadrias, janelas de madeira ou de aço.

As características marcantes das resinas alquídicas em geral são:

Baixas resistências a:
•

umidade elevada;

•

imersão em água;

•

meios alcalinos;

•

solventes fortes;

•

produtos químicos.

Baixo custo inicial:

Propiciam desempenho suficiente, desde que não fiquem expostas à umidade intensa ou em um
ambiente industrial corrosivo. Não resistem à imersão em água, por serem muito permeáveis. Se
destacam de concreto ou reboco novos que sofram molhamentos, por serem saponificáveis.
Também não são recomendadas para pintura de galvanizados, pelo mesmo motivo. A saponificação
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ocorre por reação dos ácidos graxos livres presentes na resina, com o hidróxido de cálcio presente
no cimento e na cal e o hidróxido de zinco presente nos produtos de corrosão do zinco.

Há tintas alquídicas modernas com baixo teor de solventes orgânicos, livres de pigmentos tóxicos, de
alta espessura (75 a 100 µm), com alta resistência à corrosão e que podem ser aplicada sobre
superfície metálica tratada com ferramentas mecânicas. Esta nova tinta é um primer "universal" e
funciona como barreira sobre tintas convencionais que normalmente seriam atacadas pelos
solventes fortes de epóxi e poliuretanos.

4.1.1. ALQUÍDICOS À BASE DE ÁGUA (WB WATER BASED)

Esmalte ou primer sintéticos à base de água para aplicação sobre metais.
Podem ser aplicadas em locais fechados sem necessidade de interdição da área ou de parada da
produção por terem baixo odor.
São adequadas para ambientes rurais, urbanos ou marítimos abrigados.

TINTAS ACRÍLICAS

São tintas monocomponentes, a base de solventes orgânicos ou de água.

4.1.2. ACRÍLICAS À BASE DE SOLVENTE

As tintas acrílicas a base de solventes orgânicos são pouco usadas, apesar de apresentarem boas
propriedades, pois possuem um teor de solvente muito alto, geralmente acima de 60%.
•

São de secagem rápida;

•

Têm boa resistência ao intemperismo;

•

São usadas na pintura externa de tanque e armazenamento de derivados de petróleo ou de
esferas de gases em plantas petroquímicas ou de refinaria de petróleo;

•

São usadas na pintura externa de tubulações e de equipamentos de segurança;

•

Estas tintas não são recomendadas para exposição a solventes nem para serviços de imersãoem
água;

•

São de baixa espessura por demão (30 µm).
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4.1.3. ACRÍLICAS À BASE DE ÁGUA

Antigamente este tipo de tinta servia apenas para paredes de alvenaria (os famosos latex acrílicos).
Hoje já existem acrílicas à base de. água para superfícies de aço carbono e são excelentes, pois
resistem à corrosão e ao intemperismo. Por serem à base de água, possibilitam o uso das tintas em
locais onde a evaporação dos solventes poderia ser um inconveniente por contaminar os processos
em indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, produtos farmacêuticos e em hospitais. São de baixo
odor e têm ótimo desempenho na pintura de estruturas, equipamentos, bombas, tubulações e
exteriores de tanques. São tintas 100% acrílicas, hidrossolúveis e são indicadas para ambientes de
média agressividade e industrial moderado. Desenvolvidas para superfícies metálicas, de madeira ou
de concreto em obras novas ou para manutenção. Podem ser aplicadas na espessura seca de 60 a
100 µm.

TINTAS EPOXÍDICAS

São bicomponentes de secagem ao ar. Os componentes são chamados de parte A e parte B. A cura
se realiza por reação química entre as resinas dos dois componentes. O componente A geralmente é
à base de resina epóxi e o B, agente de cura, pode ser à base de poliamida, poliamina ou isocianato
alifático.

Componente A (Base pigmentada)
Resina epoxi
Pigmento
Componente A: é à base de resina epóxi
Componente b "(catalisador)"
Agente de cura

Componente B (agente de cura): pode ser à base de poliamida, poliamina ou isocianato alifático.

4.1.4. TINTAS EPÓXI CURADAS COM POLIAMIDAS

São tintas de ótima resistência à umidade, imersão em água doce ou salgada, flexibilidade e
aderência em aço carbono ou concreto, conferidas pelo agente de cura à base de resina poliamida.
Entre muitas aplicações, a mais notável é a conveniência para a pintura interna de reservatórios de
água potável em temperaturas até 55°C.
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4.1.5. TINTAS EPÓXI CURADAS COM POLIAMINAS

São tintas de excelente resistência à imersão em soluções ou vapores de produtos químicos. São
recomendadas para a pintura interna de tanques, tubulações, equipamentos e estruturas sujeitas à
imersões, derrames ou respingos de produtos químicos e/ou de solventes. Apesar de serem muito
resistentes a diversos produtos químicos e a solventes industriais, há necessidade de consultar o
Departamento de Assistência Técnica em casos específicos de pintura interna de tanques pois a
resistência depende muito do tipo de produto a ser armazenado, da sua concentração, da
temperatura e das condições de trabalho do tanque.

4.1.6. TINTAS EPÓXI MODIFICADAS

São tintas de tecnologia moderna, com características das poliaminas, porém muito próximas das
poliamidas. Por isto são utilizadas em substituição aos dois tipos de tintas. Os epoximastiques, tintas
epoxídicas de altos sólidos e alta espessura pertencem a esta família. Quando formuladas com
pigmentos lamelares, inibidores de corrosão e aditivos tensoativos, conferem proteção anticorrosiva
a superfícies que não podem receber jateamento abrasivo. Por isso são chamadas de tintas
"tolerantes", ou seja que toleram tratamento por limpeza mecânica.

4.1.7. TINTAS EPÓXI CURADAS COM ISOCIANATOS

São tintas utilizadas como primer de aderência sobre superfícies de aço galvanizado, alumínio, aço
inoxidável ou outros metais não ferrosos e sobre poliéster reforçado com fibras de vidro (fiberglass).

4.1.8. TINTAS EPÓXI HIDROSSOLÚVEIS

São as chamadas tintas WB (water based ou water borne). As características destas tintas são:
facilidade de diluição (deve-se utilizar água limpa), limpeza dos equipamentos, baixo nível de odor e
emissão de solventes próximo de zero.

São recomendadas para superfícies de concreto, ou de aço carbono em ambientes de baixa e média
agressividade. São utilizadas na pintura das paredes de indústrias alimentícias, de laboratórios
farmacêuticos, de hospitais, etc, quando há restrição à evaporação de solventes. Apesar de todo o
desenvolvimento tecnológico conseguido, essas tintas, não são recomendadas para trabalhos de
imersão.
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4.1.9. MASSAS EPÓXI

As massas epóxi são composições com alto teor de sólidos em volume, que devem ser utilizadas
apropriadamente para o nivelamento de superfícies pintadas ou a serem pintadas com tintas epóxi
ou poliuretanos.

São recomendadas para o nivelamento de superfícies, para a proteção de porcas e parafusos e no
preenchimento de juntas em pisos de cerâmica antiácida ou no preenchimento de frestas, em
sobreposição de chapas ou vigas de aço carbono.
Não devem ser aplicadas em camadas maiores do que 50 mm. Devem ser aplicadas em camadas
únicas.

Compõem com as poliuretânicas, esquemas de alto desempenho, sendo usadas como primer e/ou
como intermediárias.
4.1.10. TINTAS EPÓXI BETUMINOSAS

Betuminosas epoxídicas, alcatrão de hulha epóxi, coal tar epoxy são terminologias diferentes para
um mesmo produto, que são tintas fornecidas em duas embalagens, uma contendo resina poliamida
ou poliamina mais alcatrão de hulha, e a outra contendo resina epóxi. São tintas que possuem a
associação da alta inércia química do alcatrão de hulha com a impermeabilidade da resina epóxi.

Têm excelente resistência à diversos ambientes corrosivos, boa flexibilidade, boa aderência e boa
resistência à impactos. Quando formuladas com cargas de alta dureza, têm altíssima resistência à
abrasão. Podem ser aplicadas com espessuras de 125 a 400 micrometros em uma única demão,
dependendo do tipo.

São recomendadas para a pintura de reservatórios de água industrial, bases de equipamentos e
estruturas, peças imersas, submersas ou enterradas e para a pintura interna de tubulações e
tanques das estações de tratamento de efluentes, em diversos tipos de indústrias.

Não são recomendadas para a pintura interna de reservatórios de água potável.

Estas tintas podem ser apresentadas apenas nas cores marrom ou preta, sendo esta impossibilidade
de serem formuladas em cores, uma limitação. Como são em geral, recomendadas para serviços de
imersão em três demãos, é conveniennte que a primeira seja preta, a segunda marrom e a terceira
preta, para melhor controle da aplicação por parte do pintor e do inspetor da qualidade da pintura.
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TINTAS POLIURETÂNICAS

São bicomponentes de secagem ao ar e por enquanto no Brasil são encontradas apenas na versão à
base de solventes orgânicos. Os dois componentes são:

Componente A (Base pigmentada)
Pigmento
Componente A: pode ser à base de resina de poliéster ou de resina acrílica polihidroxilada

Componente B "( catalisador)"
Agente de cura
Componente B (agente de cura): pode ser à base de isocianato alifático ou isocianato aromático.

4.1.11. POLIURETANOS POLIÉSTERES ALIFÁTICOS

São tintas de acabamento, cujo componente A é poliéster e o componente B o isocianato alifático.
São normalmente utilizadas em esquemas de pintura com primers epóxi, com as quais são
perfeitamente compatíveis.

Além de boa resistência química, têm resistência aos raios ultravioleta muito superior à das tintas
epóxi e se caracterizam pela boa retenção de cor. São de excelente resistência ao intermperismo,
isto é, resistência a ação danosa da radiação ultravioleta da luz solar e ao molhamento por águas de
chuvas. As duas ações combinadas e mais a variação de temperatura durante dias e noites, inverno
e verão, provocam a degradação da maioria dos polímeros que constituem as resinas das tintas de
acabamento.

O poliéster confere melhor resistência à fluido hidráulico (por isto são usadas em aeronaves) e
podem ser limpas com solventes orgânicos do tipo do xileno quando "grafitadas" ou pichadas. São as
famosas tintas resistentes à pichação.

Pertencem a esta família os acabamentos poliuretânicos resistentes a "pichação". Este tipo de tinta
pode ser limpado com solventes orgânicos do tipo do xilol sem sofrer danos. Com isto é possível
remover marcas de grafitagem ou pichações.
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4.1.12. POLIURETANOS ACRÍLICOS ALIFÁTICOS

Os poliuretanos acrílicos alifáticos são tintas de acabamento cujo componente A é acrílico
polihiidroxilado e o componente B o isocianato alifático. São também utilizadas em conjunto com
primers epóxi e têm resistência aos raios ultravioleta, ainda superior à dos poliuretanos alifáticos a
base de poliéster.

Podem ser formuladas com alto teor de sólidos e apresentadas na versão brilhante e semiibrilhante.
Podem também ser de alta espessura HB (cerca de 125 micrometros por demão) ou espessura
convencional (de 30 a 40 micrometros).
4.1.13. POLIURETANOS AROMÁTICOS

As tintas poliuretânicas formadas por poliéster com isocianato aromático apresentam boas
propriedades de resistência química, rápida secagem e facilidade de lixamento. No entanto
fracassam em exposições ao intemperismo. Por isso são usadas apenas em tintas para equipamento
ou estruturas para interiores ou em "primers". Têm alto teor de sólidos e excelente propriedade
niveladora. É usada principalmente em superfície de poliéster reforçado com fibra de vidro
(fiberglass) ou sobre aço carbono. É indicado como acabamento para superfícies que não ficam
expostas ao intemperismo.

4.1.14. ETIL SILICATO DE ZINCO

Há dois tipos de tintas silicato inorgânico de zinco: a de etil silicato de zinco, base solventes
orgânicos (álcool) e hidrossolúvel, base água. São tintas bicomponentes de secagem ao ar para
serem aplicadas somente sobre aço carbono. Os dois componentes são: o A, que pode conter o
hidrolizado de silicato de etila ou o Silicato inorgâniico de Sódio, Lítio ou Potássio e o B, o pó de
zinco. O teor de zinco metálico na película seca para a tinta à base de solventes orgânicos é de 81 %
e para o base de água é de 84%. Ambas são aplicadas na espessura seca de 75µm.

A

Hidrossolúvel pode ser aplicada em locais fechados, pois o solvente é água.

Características e propriedades de ambas:

Dão proteção catódica ao aço carbono, pelo mesmo mecanismo da galvanização e por isso são
substitutos econômicos para galvanizações;
•

Evitam a progressão da corrosão sob a película, em casos de danos no sistema de pintura;
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•

Têm ótima resistência a solventes em geral, por isso são ideais para a pintura interna de tanques
de solventes;

•

Para a proteção anticorrosiva de aço carbonojateado;

•

Primer de alto desempenho em ambientes de alta agressividade e em ambientes marítimos;

•

Ideal para dutos, e superfícies aquecidas e que trabalhem em altas temperaturas;

•

A cor cinza do aço jateado pode ser confundida com a cor natural do zinco, por isso elas podem
ser pigmentadas na cor avermelhada ou cinza esverdeada permitindo melhor visualização
durante a aplicação, minimizando as falhas.

Precauções
•

Para receber tintas epóxi de alta espessura é necessário a aplicação de um "mist-coat" (camada
fina aplicada com a tinta intermediária ou a de acabamento, mais diluída);

•

Acabamentos poliuretanos necessitam de um "tie coar' epóxi;

•

Não devem ser aplicados com umidade relativa do ar abaixo de 50 % (a cura não é adequada e o
filme resulta mal formado e por vezes esfarelento);

•

A película é muito porosa e quebradiça. A espessura é limitada (75µm);

•

Demão única (não aceita retoque com a mesma tinta. Para retoque, deve-se usar uma tinta
epóxidica em zinco);

•

Ultrapassado o prazo para repintura deve ser lavada com água limpa e escova de nylon (não
deve ser lixada);

•

Não podem receber, diretamente, produtos à base de resinas saponificáveis, tais como tintas à
base de óleo ou alquídicas. Não recomendados para exposição direta a ácidos ou álcalis, sem
acabamento.

5. EXECUÇÃO

SISTEMAS DE PINTURA

O termo "Especificação de Sistema de Pintura" refere-se aos cuidados tomados na pintura de uma
superfície, levando em consideração todos os fatores possíveis, para que a proteção seja duradoura.

Os fatores que devem ser questionados ou levantados pelo especificador são:
•

Qual é a superfície a ser protegida?
Aço ao carbono, aço galvanizado, alumínio, concreto, etc.

•

Como é o Macro-Ambiente onde o equipamento ou estrutura será exposto?
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o Região: quente, fria, úmida ou seca;
o Ambiente: rural, urbano, marítimo, industrial, ou combinações entre eles.
•

Como é o Micro-Ambiente?
Interno ou externo, ou equipamentos, ou estruturas sujeitas a derramamentos, chuviscos ou
vapores e com que freqüência isto ocorre.

•

Qual é a temperatura de trabalho?
Ambiente, fria ou aquecida.

•

Qual é o regime de trabalho?
Contínuo ou intermitente.

•

Há possibilidade de realizar limpeza por jateamento abrasivo ?
o Com areia somente em ambiente aberto, onde não há restrição à poeira.
o Com granalhas, somente em cabines fechadas, porém há limite de tamanho das peças.
o Caso negativo, há possibilidade de se retirar as peças, levar para uma oficina, jatear, aplicar a
tinta de fundo (primer), recolocar e finalmente aplicar o acabamento no local?
o No caso de obras novas, as peças já devem ser enviadas para o local, jateadas e pintadas
com o primer.

Observação importante:

Não havendo possibilidade de se executar o jateamento abrasivo, estruturas, tubulações e
equipamentos sujeitos a freqüentes derramamentos e exposição aos vapores de produtos
químicos, a durabilidade da pintura será comprometida. Para estas situações é necessário e
imprescindível o jateamento ao grau Sa 3. Para a maioria dos casos de pinturas aéreas, isto é,
expostas à corrosão atmosférica, o grau mínimo recomendado é Sa 21/2 da norma Sueca SIS
055900-67 (Jato ao metal quase branco). A limpeza manual ou mecânica com escovas (St 2 e St
3 da norma Sueca), é aceita somente nos casos em que o jateamento, por alguma razão maior,
não é possível. Mesmo assim, é necessário saber que o desempenho de tintas ou sistemas de
pinturas nestas condições é inferior ao obtido com jateamento abrasivo ao grau mínimo Sa 2 1/2.
Jateamento a úmido somente é recomendado para superfícies externas, não sujeitas à imersão.
Quanto mais se exige de uma pintura, mais rigoroso deve ser o preparo da superfície e viceversa, ou seja, quanto melhor o reparo da superfície, mais durabilidade pode-se esperar da
pintura.
•

Há possibilidade de ventilar o ambiente no momento da aplicação e durante a cura das tintas?
o No caso de tintas à base de solventes orgânicos, a ventilação ou exaustão forçada é
imprescindível, para a segurança das pessoas e para evitar explosões e incêndio.

•

A pintura será aplicada a pincel, pistola ou rolo?
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o A aplicação à pistola é a melhor opção por que se consegue maior uniformidade de
acabamento e de espessura. Consegue-se inclusive maior espessura por demão;
o O pincel é usado em situações de retoques e reforço de pintura em cordões de solda, arestas
vivas, quinas e frestas;
o O rolo é usado onde a aplicação à pistola não é praticável e é uma alternativa para grandes
áreas. O acabamento não é tão fino quanto na aplicação à pistola, e a espessura é a metade
do que se consegue à pistola. Se a espessura recomendada é 120 micrometros, com rolo
serão necessárias duas demãos. Com rolo se consegue em torno de 60 micrometros e com
técnica adequada pode-se chegar a 80 micrometros por demão.

Uma vez definida a tinta ou o esquema de tintas em função de todos os fatores considerados, podese especificar o sistema de pintura, que deve abranger:
•

Preparo da superfície, grau de limpeza, perfil de rugosidade;

•

Número de demãos da tinta de fundo e espessuras da película seca por demão em
microometros;

•

Intervalo entre cada demão (mínimos e máximos);

•

Número de demãos da tinta intermediária (se houver) ou da tinta de acabamento e espessuras
por demão em micrometros;

Considerações
•

“O especificador de sistemas de pintura deve sempre ter em mente que as modernas tintas
devem ser ecológicas, ou seja: possuir o menor teor de solventes possível e não conter
pigmentos com metais pesados, como zarcão ou cromato de zinco por exemplo. É a sua
contribuição para tornar o meio ambiente mais seguro”.

•

“O especificador deve lembrar também que sistemas para aço patinável são os mesmos que os
indicados para aço carbono comum. No entanto, a durabilidade deste sistema é superior à soma
das durabilidades propiciadas isoladamente pela proteção do revestimento e pela natureza
aclimável do material (sinergia dos mecanismos)”.

5.1.1. EFEITO SINÉRGICO NO AÇO PATINÁVEL

Com adequado tratamento superficial, o aço patinável é uma base altamente favorável à aplicação
de pinturas, implicando em aderências superiores às verificadas no aço comum;
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Uma eventual falha no revestimento pode gerar a formação de produtos da corrosão no metal base,
os quais, no entanto são bem menos volumosos que no caso do aço carbono comum o que diminui o
problema de destacamento da película de pintura, aumentando a durabilidade do revestimento.
A pintura, no aço patinável é requerida nas situações críticas anteriormente descritas; para as
demais situações pode ou não ser adotada, fruto de uma concepção estética ou eventualmente, de
considerações econômicas.
Chapas grossas laminadas a quente de aço patinável possuem carepa de laminação, da mesma
forma que o aço carbono comum. Por isso há necessidade de jateamento das chapas para a
remoção da carepa. Com o jateamento obtém-se limpeza da superfície e rugosidade suficiente para
a aderência satisfatória da camada de tinta. Isto é imprescindível para a longa durabilidade que se
espera de um sistema aço patinável / tinta.
A preparação de superfície para pintura do aço patinável deve ser encarada de maneira idêntica à
que se dedica ao aço carbono comum. Os cuidados são os mesmos. As tintas não aderem sobre
ferrugens mesmo que se trate de aço patinável, pois, juntamente com a parte coesa, há produtos de
corrosão porosos e soltos na superfície. Para o aço patinável exposto ao intemperismo, os esquemas
de pintura são os mesmos indicados para o aço carbono comum. A diferença é que no patinável eles
duram muito mais.

5.1.2. ESCOLHA DO SISTEMA DE PINTURA EM FUNÇÃO DA AGRESSIVIDADE DO MEIO
AMBIENTE

Em primeiro lugar deve-se considerar a agressividade do meio ambiente:

Agressividade natural

O especificador deve levar em conta os fatores climáticos:
•

Sol - radiação ultravioleta e variação de temperatura.

•

Chuva - água e ventos.

•

Umidade - vapor de água.

•

Poeiras - pó de areia e argila levada pelos ventos (a poeira depositada retém umidade por mais
tempo na superfície, devido a higroscopicidade do material).

•

Névoa salina - Quando a onda oceânica se aproxima da praia, devido ao piso mais raso e por
ação dos ventos, ela arrebenta e pulveriza no ar uma névoa ou "spray" de água salgada. As
gotícuIas são levadas para o continente pelo vento e se depositam nas superfícies. Por ser um
eletrólito forte, provoca intensa corrosão. Embora muitos chamem a névoa salina de "maresia", o
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termo é incorreto pois maresia, segundo o dicionário Aurélio é: "Cheiro característico vindo do
mar, por ocasião da vazante, sobretudo em praias onde abundam algas ou onde há lama".

Agressividade não natural

Os poluentes atmosféricos mais comuns são os emitidos pelos veículos e pelas chaminés de
indústrias, hospitais, hotéis e entidades que queimam combustíveis fósseis contendo pequenas
quantidades de compostos de enxofre. Na queima destes combustíveis, há produção principalmente
de Dióxido de Carbono, também conhecido como Gás Carbônico (C02), Dióxido de Enxofre, também
conhecido como Anidrido Sulfuroso(S02)' Trióxido de Enxofre, também conhecido como Anidrido
Sulfúrico (S03) e Vapor de água (H20). Os problemas maiores são causados pelo S02 , S03 e pelo
vapor de água, que produzem ácido sulfúrico e tornam a atmosfera ácida. O CO2 é um gás natural,
mas em ambientes Urbanos e Industriais sua presença é aumentada e os problemas de corrosão
resultantes também. A fuligem é um pó preto resultante da queima de combustíveis fósseis, que se
deposita sobre as superfícies e muitas vezes tem caráter ácido e é higroscópica.

5.1.3. CLASSIFICAÇÃO DOS AMBIENTES
Podemos classificar os ambientes em:
•

Rural (baixos teores de poluentes naturais)
Sol, chuva, umidade e poeiras do solo.

•

Urbano (depende da intensidade do tráfego e do porte da cidade)
Sol, chuva, umidade, fuligem e S02 .

•

Industrial
Sol, chuva, umidade, fuligem, poeiras de produtos químicos, S02 , NO, N02, CO2 e H2S.

•

Marítimo
Sol, chuva, umidade, poeiras de areia e névoa salina (predominância de c1oreto de sódio NaCI).

PREPARO DE SUPERFÍCIE E ESPESSURA EM FUNÇÃO DO MEIO

O especificador deve fixar o grau de limpeza da superfície, a tinta e a espessura do sistema de
pintura, em função da agressividade do ambiente. Quanto melhor o preparo da superfície e quanto
maior a espessura, mais duradoura será a proteção que o sistema de pintura oferecerá ao aço.
Nunca pode ser esquecida a relação cussto/benefício de um sistema de pintura. O bom preeparo de
superfície custa mais, porém a pintura durará mais.
Figuras a seguir do Manual de Construção em Aço – Tratamento de Superfície e Pintura
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Os sistemas de pintura apresentados a seguir e suas expectativas de durabilidade, são baseados no
conhecimento e experiência prática dos autores (Manual de Construção em Aço – Tratamento de
Superfície e Pintura - CBCA). Devem ser entendidos como uma recomendação do CBCA - Centro
Brasileiro da Construção em Aço, sendo identificados pela sigla CBCA, seguido de um número
sequencial (Exemplo: Sistema CBCA-1 O).
Sistemas para ambientes rurais:
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Sistemas para ambientes urbanos:

Sistemas para ambientes marítmos:

Observações gerais para os sistemas:

DF = dupla função (primer e acabamento, pois possui pigmentos anticorrosivos e coloridos)
EPS = espessura da película seca em microometros (m)
WB = tinta à base de água (Water Based ou Water Borne)

A escolha de cada um dos sistemas acima depende muito da obra, da disponibilidade de recursos
financeiros e da necessidade de cuidados com o meio ambiente.

A expectativa de durabilidade estimada para os sistemas depende não só do tipo de tinta mas
também do fabricante, pois para um mesmo tipo pode haver desempenhos diferenciados. Os tempos
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entre parêntesis são estimados até a primeira manutenção e não incluem frestas, cantos e arestas
vivas, cordões de solda e empoçamento de água sobre a pintura.

Os tempos de expectativa de durabilidade nos sistemas acima são válidos quando a Manutenção
Preventiva é realizada pelo menos uma vez por ano. Como Manutenção Preventiva entende-se
Retoques feitos com pincel em cortes, riscos, escoriações, ocorridas durante o transporte e a
montagem, ou falhas de aplicação como bolhas, furos, fissuras, trincas ou espessuras mais baixas,
ocorridas durante a pintura ou logo após a pintura.

O procedimento correto, para executar retoques é lixar as regiões com problemas até atingir o metal
e recompor o sistema com o primer e o acabamento ou com a intermediária, se houver.

A durabilidade estimada serve para comparar o desempenho de cada sistema de pintura. A real
durabilidade, logicamente depende do preparo correto da superfície, das técnicas de aplicação das
tintas e do controle das espessuras e das condições climáticas no momento da aplicação e cura das
tintas.

Na escolha dos produtos para compor o sistema de pintura, deve-se observar as espessuras das
tintas individuais, que podem variar, mas a espessura total deve ficar dentro da faixa apresentada na
Tabela de preparo e espessura.

A calcinação não diminui significativamente a proteção anticorrosiva da pintura, mas afeta a estética
com a perda de brilho e de cor.

Para o esmalte poliuretano, espessuras menores do que 50 micrometros em geral, tratam-se de
tintas brilhantes e para espessuras maiores do que 75 micrometros geralmente são semibrilhantes
Conclusão:

Estas especificações transcritas, tomadas como fonte de consulta, principalmente, o Manual de
Construção em Aço – Tratamento de Superfície e Pintura – CBCA (de autoria de Celso Gneco –
Roberto Mariano e Fernando Fernandes) e, ainda, os livros técnicos, Edifícios Industriais em Aço (de
autoria de Ildony H. Bellei) – Estruturas de Aço, Conceitos, Técnicas e Linguagem ( de autoria de
Luís Andrade de Mattos Dias) – Edifícios de Múltiplos Andares em Aço (de autoria de Ildony H. Bellei
– Fernando O. Pinho e Mauro O. Pinho).

São apresentadas, não somente para o conhecimento da técnica dos diferentes tipos de Tratamento
de Superfície e Pintura de Estruturas em Aço, como para servirem de base na escolha do
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especificador ao tratamento a ser escolhido para os elementos das estruturas metálicas, existente, a
ser recuperada e nova, a ser construída, para o segmento em Arco Metálico da Ponte sobre o rio
São Francisco, entre Propriá-SE e Colégio-AL, na rodovia BR-101/AL/SE.

Bem como, servirem de orientação técnica, como uma especificação de serviços e procedimentos, a
serem seguidos e fiscalizados, durante a implantação das obras.

Para as estruturas em Arco Metálico existente, para atendimento ao projeto de recuperação e
readequação daquelas estruturas, quanto ao tratamento das superfícies e pintura, em se tratando de
estruturas metálicas fabricadas em aço tipo SAC-50, portanto aços do tipo “patinável”, isto é, com
elevada resistência à corrosão atmosférica, sugerimos os seguintes tipos de tratamentos e serviços:
•

Limpeza superficial por jateamento abrasivo úmido, com areia, do tipo “Hidrojateamento com
Areia” auxiliado, ainda, por ferramentas mecânicas e manuais, para pontos críticos de quinas,
dobras, arestas, soldas, etc.

•

O grau de preparo das superfícies deverá, segundo na norma suíça, do tipo em meio ambiente
marítimo (para uma maior durabilidade somente, sabendo-se que este não é, de fato, o ambiente
de implantação das estruturas), com especificação de limpeza da superfície do tipo “As 21/2” com
faixa de espessura de 240 a 300 µm.

•

O sistema de pintura, que a princípio propomos, será especificado como o para aço carbono e
patinável em ambientes marítimos conforme Sistemas sugeridos pela CBCA, do tipo CBCA-18,
com fundo Primer Epóxi com 2 demãos com EPS p/ demão de 125 µm e acabamento com tipo
Esmalte Poliuretano em 01 demão com 50 µm e EPS Total de até 300 µm – para se obter um
sistema, considerado de custo alto por galão, com expectativa de durabilidade de 6 a 10 anos
(em ambiente marítimo, que não é o caso, portanto, de se esperar uma maior durabilidade) e que
tem boa resistência à calcinação.

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição se efetuará por metro quadrado (m²) de superfície trabalhada. A mão-de-obra, materiais,
transporte e encargos não serão motivo de medição por estarem incluídos na composição do preço
unitário.
7. PAGAMENTO

O serviço de pintura das superfícies de estrutura metálica deverá se pago de acordo com as
quantidades obtidas nas medições apuradas no decorrer da execução do serviço.
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13.3.3 ACABAMENTOS
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR- EP 25
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E BOTA FORA DE ESTRUTURAS DE GUARDA CORPOS
METÁLICOS EXISTENTES

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática adotada na remoção e bota fora de estruturas de guarda-corpos
metálicos existentes. Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes aos equipamentos
utilizados, manejo ambiental, utilização de equipamentos de proteção individual, além dos critérios
para aceitação, rejeição e medição dos serviços.
2. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo a retirada e bota fora de guarda-corpos metálicos, segundo
condições gerais e disposições especificas mediante o uso de equipamento adequado.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

DNER-ES 335/97 – Obras de arte especiais – estruturas de concreto armado;

•

DNIT 088/2006– ES - Dispositivos de segurança lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e
barreiras – Especificação de Serviço

4. DEFINIÇÕES

Guarda-corpos são dispositivos de proteção, rígidos e maleáveis, contínuos, com forma, resistências
e dimensões capazes de possibilitar a passagem de pedestres pelo passeio sem maiores riscos.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipamentos

Será utilizado o caminhão E409 - Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L1620/51 - Fixa 9 t para a
execução do serviço.
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6. EXECUÇÃO

A execução do projeto deverá ser feita em conformidade com as normas do DNER.
Ao final do projeto geométrico foi feita uma verificação dos locais onde é recomendável a remoção de
guarda-corpos.
7. MANEJO AMBIENTAL

O material retirado deverá ser encaminhado para local predeterminado em conjunto com a
fiscalização, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito dos rios
e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais;
8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A retirada dos guarda-corpos metálicos será medida em metros quadrados executados nas
quantidades consideradas necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou
adicionais desde que devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica
da fiscalização responsável.

10. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações,
transportes locais, mão de obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa
execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR- EP 26
GUARDA-CORPO METÁLICO

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática adotada na execução de Guarda-Corpo metálico. Para tanto,
são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, verificação final da
qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços.

2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo a instalação de guarda-corpo metálico, segundo condições gerais e
disposições especificas de alocação e instalação, mediante o uso de equipamento adequado.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

DNER-ES 335/97 – Obras de arte especiais – estruturas de concreto armado;

•

DNER-ES 144/85 – Defensas metálicas;

•

DNER-EM 145/85 – Defensas metálicas;

4. DEFINIÇÕES

Defensas são dispositivos de proteção, rígidos e maleáveis, contínuos, com forma, resistências e
dimensões capazes de possibilitar que veículos desgovernados sejam reconduzidos à pista, sem
brusca redução de velocidade, nem perda de direção, causando o mínimo de danos ao veículo, aos
seus ocupantes e ao próprio dispositivo.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipamentos
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e dimensão
do serviço a executar, devendo o executante apresentar a sua relação detalhada.
6. EXECUÇÃO

A execução do projeto deverá ser feita em conformidade com as normas do DNER.
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Ao final do projeto geométrico foi feita uma verificação dos locais onde é recomendável à colocação
de defensas, tais como: segmentos em aterro alto e/ou com taludes íngremes e em locais sujeitos a
acidentes, como nas cabeceiras de pontes, aberturas para passagens de pedestres, canteiros
centrais ou canteiros separadores das pistas principais com ruas laterais, etc.

7. INSPEÇÃO

Para estes serviços verificar possíveis defeitos de execução.
8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os Guarda-corpos metálicos serão medidos em metro executado nas quantidades consideradas
necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou adicionais desde que
devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica da fiscalização
responsável.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP 27
EXECUÇÃO DE JUNTAS SERRADAS COM DISCO DIAMANTADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS
DAS JUNTAS DE 5MM DE LARGURA X 15MM DE PROFUNDIDADE E VEDADAS COM
MASTIQUE ELÁSTICO A BASE ALCATRÃO E POLIURETANO, TIPO SIKAFLEX T68 OU
SIMILAR, COM CONSUMO ESTIMADO DE 1,60 KG/DM3 DO PRODUTO APLICADO

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas no projeto e na execução de juntas
serradas com disco diamantado e vedadas com mastique elástico.

Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, preservação
ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos
serviços.
2. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo definir as juntas serradas, suas características técnicas,
construtivas e condições para sua execução.
3. REFERÊNCIAS

- Catálogo Tyrolit do Brasil, site: www.tyrolit.com.br.
- Catálogo de produtos Sika.
4. DEFINIÇÕES

Discos diamantados são ferramentas de corte de concreto curado, verde, reforçado e asfalto.
Possuem alta tecnologia devido à qualidade dos grãos de diamante, do material das ligas e aos
formatos funcionais dos entalhes e dentes em bordas descontínuas.

Mastiques elásticos (Sikaflex T68 ou similar) a base de alcatrão e poliuretano são selantes a base de
alcatrão e poliuretano, pré-dosados e fornecidos em dois componentes. É um selante autonivelante,
o que permite sua aplicação somente em juntas horizontais. Possui elevada aderência. Resistente a
óleos, graxas e hidrocarbonetos alifáticos.
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5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiais
- M949 - Disco Diam. p/ Máq. de Disco 47KW
- Sikaflex T68 (bj c 4 cj - 5kg) ou similar

Equipamentos/FERRAMENTAS
- E336 - Serra de Disco Diamantado : CSM - Maq. E Equip. para
6. EXECUÇÃO

Para o corte do material com a serra diamantada deve ser utilizada refrigeração adequada. O
trabalho de corte é realizado com pouco esforço (o peso da máquina é suficiente para realizar a
operação), não deve ser aplicada muita força para que não haja sobre-aquecimento e nem pouca
força para que o segmento perca o corte e tenha que ser afiado novamente.
O disco não deve ser utilizado para fazer curvas ou para cortes não perpendiculares ao plano de
aplicação. Devem ser utilizadas as velocidades periféricas de 30-45m/s para concreto curado, de 4555m/s para concreto verde e 50-60m/s para asfalto.
Antes de montar o disco na máquina, garantir que a mesma não se inicie sozinha. Observar o
sentido da rotação do disco para a instalação.
Na aplicação do mastique elástico a superfície deve estar estruturalmente sã, limpa, isenta de poeira,
nata de cimento, graxa, etc, bem como se apresentar seca. Para aplicação em superfícies tais como
concreto, argamassa, tijolos, madeira, etc, é necessário o uso de Primer, o qual deve ser aplicado
com pincel nas laterais da junta. A umidade do substrato deve ser menor que 5%. A temperatura do
substrato deve estar entre: mínima de 10 ºC e máxima de 30 ºC, e a temperatura ambiente entre:
mínima de 10 ºC e máxima de 30 ºC.
Após a superfície e o produto estarem convenientemente preparados, antes de iniciar a aplicação,
proteger as laterais da área a ser calafetada com fita crepe e aplicar diretamente da embalagem nas
juntas, fazendo-se um bico na lata do SIKAFLEX T68. Terminada a aplicação, retiram-se
imediatamente as fitas crepes das bordas das juntas. Recomenda-se proteger as juntas da chuva por
24 horas após a aplicação.
7. INSPEÇÃO

Deverão ser inspecionados os materiais no momento do seu fornecimento para que sejam
obedecidas as suas características técnicas definidas em projeto. No momento da sua instalação
deverão ser inspecionadas as dimensões exigidas em projeto e a instalação de acordo com as
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especificações do fabricante. Deverão ser utilizados os equipamentos de proteção individual como
botas, luvas, óculos e protetores auriculares.
8. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e à segurança viária.
O material excedente deve ser transportado para local predefinido em conjunto com a fiscalização,
sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito dos rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais.
9. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço será medido em metros de juntas serradas executadas nas quantidades consideradas
necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou adicionais desde que
devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica da fiscalização
responsável.

11. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações,
transportes local, mão de obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa
execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR - EC 01
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE JUNTA JEENE JJ 5070 VV E JJ99120VV OU
SIMILAR

1. PREFÁCIO

Este documento define a sistemática adotada na execução das juntas de dilatação existente nas
obras-de-arte especiais. Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais,
equipamentos, verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição, medição e
pagamento dos serviços.
2. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de
instalação de juntas de dilatação.
3. REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:
•

NBR 7187: projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido: procedimento. Rio
de Janeiro, 2003.

•

DNER-ES 335/97 - Estruturas de concreto armado;

•

ABNT NBR-12624/2004 - Perfil de elastômero para vedação de junta de dilatação de estrutura de
concreto ou aço - Requisitos

•

ABNT NBR-5675/80 - Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura;

•

DNER 1995 - Manual de Construção de Obras-de-Arte Especiais.

•

JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZAÇÕES. Juntas de dilatação e retração. Disponível em:
www.jeene.com.br. Acesso em: 29 out. 2010.

4. DEFINIÇÕES

A junta de dilatação é uma separação física entre duas partes de uma estrutura, para que essas
possam se movimentar sem transmissão de esforço entre elas. A presença de material rígido ou de
material de preenchimento que tenha perdido a sua elasticidade produz tensões indesejáveis na
estrutura, podendo ocasionar fissuras nas lajes adjacentes à junta, com a possibilidade de se
propagar às vigas e pilares próximos. Os sistemas de vedação das juntas devem acomodar a
amplitude do movimento da mesma.
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O selante é um sistema simples e constituído de três elementos:
•

Perfil elastomérico pré-formado

•

Adesivo epoxídico

•

Pressurização, nucleação ou vácuo

Perfil Elastomérico Pré-Formado
Possui alta resistência química, mecânica e às intempéries. É extrudado através de matrizes
especiais e vulcanizado na sua forma definitiva. O interior do perfil é configurado com uma ou mais
cavidades e apresenta, na parte externa, rugosidades especialmente desenhadas para aumentar a
superfície de aderência.

Adesivo Ade 52
É de natureza epoxídica, bi-componente, de alto desempenho, tixotrópico e com características de
aplicabilidade que se adaptam perfeitamente ao substrato.

Suas características principais são:

- Resistência química à oxidação e à corrosão
- Resistência mecânica à abrasão e à flexão
- Resistência às intempéries

Pressurização
Exclusiva técnica que obriga o perfil a
dilatar-se contra as paredes da junta.

Possui algumas características exclusivas:
- Expande o perfil em todos os pontos
- Acomoda o perfil adaptando-o às imperfeições e irregularidades existentes nas paredes das juntas
- Comprime o adesivo e garante a total aderência do perfil ao substrato
- Evita que a colagem seja solicitada, mecanicamente, durante o prazo de cura do adesivo, se houver
contração das lajes
A pressão aplicada no interior das cavidades varia de acordo com o tipo de perfil. Após a cura do
adesivo a válvula de pressurização é removida e com a saída do ar comprimido, restabelece-se o
equilíbrio isobárico. Nucleação Técnica de injetar, sob pressão, materiais pré-catalizados flexíveis ou
rígidos no interior da câmara elastomérica. É um processo utilizado para casos específicos. Vácuo
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Utilizado em juntas cujas aberturas sejam inferiores à largura do perfil para compensar as
deformações decorrentes da retração lenta do concreto e grandes solicitações à tração.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Material
Os materiais a serem empregados deverão atender às indicações do projeto. Para permitir a
vedação das juntas são geralmente utilizados perfis extrudados de um elastômero vulcanizado.
Para cada projeto é escolhido o perfil que mais se adéqua às necessidades de acordo com a
movimentação e dimensões.

Segue abaixo tabela com os perfis e suas movimentações máximas.

Equipamentos
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e dimensão
do serviço a executar, devendo o Executante apresentar a sua relação detalhada.
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6. EXECUÇÃO
Instalação do Perfil JEENE ou similar
- Limpar o concreto nas áreas de colagem do perfil (sede), para remover a nata de cimento, partes
soltas ou eventualmente contaminadas;
- Aplicar o adesivo epóxi ADE 52 ou similar nas laterais do perfil e na sede;
- Introduzir o perfil na sede e pressurizá-lo;
- Após a cura do adesivo, remover as válvulas de pressurização.

Execução dos Lábios Poliméricos - ARE 41 C(4 x 4 cm) ou similar
- Limpar o concreto para remover nata de cimento partes soltas ou eventualmente contaminadas;
- Colocar gabarito para preservar a abertura da junta;
- Aplicar primer adesivo epóxi ARE 41 P ou similar nos detalhes dos Lábios Poliméricos;
- Lançar, compactar e nivelar a argamassa epóxi ARE 41 C ou similar,que compõe os Lábios
Poliméricos.
Condições Especiais
- Ponto de força 220 V;
- Local coberto e fechado para armazenar os produtos e equipamentos;
- As aberturas das juntas desobstruídas, uniformes, paralelas e secas em toda a sua extensão com
60 mm de abertura e pelo menos 90 mm de profundidade;
- Detalhes dos Lábios Poliméricos, conforme croquis orientativo anexo, que deverá ser encaminhado
ao engenheiro da obra;
- Sinalização e desvio de trafego, se necessário;

7. CONTROLE

Utilizar gabaritos de poliestireno expansível (isopor), ou madeira revestida com isopor. Esta
providência facilitará a remoção destes gabaritos, minimizando a quebra das bordas do novo
concreto;
Vibrar o concreto com cuidado e atenção durante o seu lançamento, principalmente nas áreas
próximas à junta, para evitar a formação de nichos, falhas, porosidades, etc;
Nivelar e desempenar o concreto lançado para evitar ondulações e desníveis;
Instalar as tubulações elétricas, hidráulicas e outros elementos passantes abaixo da profundidade
requerida pelo selante JEENE ou similar;
Desobstruir as juntas após a cura do concreto. Retirar os gabaritos com cuidado para não danificar
os cantos, bordas e paredes internas;
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Recuperar qualquer tipo de esborcinamento, eventuais danos nas paredes e cantos com material
compatível (grout, epóxi, etc.), cuja resistência seja igual ou superior à resistência do substrato;
Recuperar eventuais trincas existentes nas estruturas próximas às juntas;
Corrigir, empregando a técnica mais adequada a cada caso (lixamento, corte, recuperação por
preenchimento), as juntas que não apresentem paralelismo e dimensões uniformes em toda a sua
extensão;
Evitar umidade ou percolação de água durante a instalação do perfil, mantendo as juntas secas até a
cura do adesivo; Evitar perfurações ou instalação de peças ou equipamentos próximos à junta.
8. INSPEÇÃO

O recebimento dos materiais deverá obedecer aos controles já estabelecidos. Os perfis de
elastômero vulcanizado para juntas de dilatação da ABNT NBR-12624. Verificar a existência de
defeitos de fabricação nos aparelhos de apoio e juntas a serem aplicadas.
9. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e à segurança viária.
O material excedente da aplicação da junta deve ser transportado para local predefinido em conjunto
com a fiscalização, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito
dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais;

10. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Os serviços que não atenderem as condições estabelecidas nos itens anteriores serão rejeitados,
devendo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As juntas serão medidas em metro de junta colocada.
12. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações,
transportes locais, mão de obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa
execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DNIT 092/2006 – EP 28
JUNTA DE DILATAÇÃO DO TIPO GPE-50S/175

1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece a sistemática empregada na execução, no controle de
qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe.
2. OBJETIVO

Esta especificação complementar de serviço visa descrever as características da Junta GPE 50S/175
e orientar os procedimentos a serem seguidos na instalação da mesma.

3. REFERÊNCIAS

NORMA DNIT 092/2006 – ES - Juntas de dilatação – Especificação de serviço

Catálogo FIP Industriale. Disponível em: http://www.fip-group.it/fip_ind_eng/prodotti.html. Acesso em:
05 nov. 2010.
4. DEFINIÇÕES

Juntas de dilatação GPE tipo são feitas de blocos monolíticos elastoméricos reforçada com uma
placa central. Os movimentos são acomodados por um número adequado de ranhuras no
elastômero, que é de um perfil sinusoidal.
Os elementos estão assentados em uma camada 3 mm de argamassa de epóxi e fixados por meio
de sistema de ancoragem adequado.
Dois canais laterais em aço inoxidável guiam a água infiltrada através do desgaste das camadas de
revestimento e das camadas aglutinantes para uma saída de drenagem na estrutura. A calha
central é também prevista para a maior segurança a fim de proteger as superfícies internas verticais
do tabuleiro.
Sistema de fixação mecânica feita por hastes rosqueadas ou, alternativamente, multi-suportes e
parafusos, dependendo das necessidades.
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5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

A= Nicho Preenchido; B=Faixa de Transição; C=Argamassa de nivelamento; D=Parafuso de Fixação;
E=Calha; F=Canal de Drenagem
6. EXECUÇÃO

PROCEDIMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DA JUNTA

1- CORTAR A PARTE DO PAVIMENTO DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA JUNTA. NO
CASO DA JUNTA GPE 80 SÃO 480MM.
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1 - FAZER A REMOÇÃO DA PARTE CORTADA
2 – PREPARAR A SUPERFÍCIE DE CONCRETO EXPOSTA

1 - FAZER OS FUROS DE FIXAÇÃO NA LAJE DE CONCRETO DE ACORDO COM O MODELO DA
JUNTA.
2 - LIMPAR A SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM AR COMPRIMIDO.
3 – INSTALAR OS CANAIS LATERAIS DE DRENAGEM.
4 - SELAR COM ESTUQUE S FIP 180.
5 – INSERIR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (BARRAS DE ANCORAGENS).
6 – PREENCHER OS BURACOS COM PRIMER.
7 – INSTALAR A CALHA CENTRAL.
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1 - INSERIR A FOLHA DE POLIESTIRENO.
2 – APLICAR O PRIMER P 150 (SISTEMAS DE ENCHIMENTO DE JUNTAS DE CIMENTO DE AÇO
COM EPOXY ALTAMENTE FLUIDO E RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO (PRIMER 140)) EM TODAS AS
FACES QUE SERÃO REVESTIDAS.
3 – COLOCAR REVESTIMENTO PARA LEVANTAR O NIVEL (SE NECESSÁRIO).
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1 – REMOVER O POLIESTIRENO E LIMPAR AS SUPERFÍCIES AO REDOR.
2 – APLICAR S FIP 180 (ESTUQUE) NAS FACES AO REDOR.
3 – INSTALAR A FOLHA DE AÇO.
4 – INSTALAR E FIXAR O MÓDULO DA JUNTA APERTANDO A PORCA (5).
6 – VEDAR AS CABEÇAS DOS PARAFUSOS COM EPOBLOCK (SISTEMAS DE POLIURETANO,
EPÓXI, CHEIA DE AGREGADOS E FLEXIBILIZADO PARA TIRAS DE TRANSIÇÃO ENTRE AS
JUNTAS DE BORRACHA OU DE EXPANSÃO DE AÇO E REVESTIMENTOS ESTRADA
ADJACENTE).
7 – PREENCHER SALIENCIAS LATERAIS COM EPOBLOCK ME 3C.
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7. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e à segurança viária.
O material excedente da aplicação da junta deve ser transportado para local predefinido em conjunto
com a fiscalização, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito
dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais;
Devem ser atendidas, no que couberem, as recomendações ambientais do DNIT, referentes às obras
e serviços de drenagem e pavimentação.

8. MEDIÇÃO

O serviço é medido em metro de junta efetivamente instalada.
9. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações,
transportes local, mão de obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa
execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR – EP 29
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE JUNTAS METÁLICAS NAS
REGIÕES DOS PASSEIOS, EM AÇO A-36

1. PREFÁCIO

Este documento define as condições que devem ser obedecidas no projeto e na execução de
fornecimento e instalação de cobre juntas metálicas.

Para tanto, são apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, preservação
ambiental, verificação final da qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos
serviços.

2. OBJETIVO

Esta norma tem por objetivo definir a cobre junta metálica, suas características técnicas, construtivas
e condições para sua execução.
3. REFERÊNCIAS

NBR-7007

Aços para Perfis Laminados para Uso Estrutural.

NBR-6648

Chapas Grossas de Aço-carbono para Uso Estrutural.

4. DEFINIÇÕES

A cobre junta é um elemento que faz a transposição/ligação entre as lajes dos passeios da estrutura
metálica e da estrutura de concreto.

É fabricada com uma chapa de aço ASTM A-36 que é um aço-carbono (são ligas de Ferro-Carbono
contendo geralmente de 0,008% até 2,11% de carbono, além de certos elementos residuais
resultantes dos processos de fabricação) com 10mm de espessura.

A sua fixação é através de parafusos escareados, porcas e arruelas.
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5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Materiail
•

Parafuso escareado d=20 mm x 60mm

•

Chapa LQ A36 3/8X2000X1000 mm

•

Porca sextavada MA d=20 aço CL.8

•

Arruela de pressão d=20mm

Equipamentos/FERRAMENTAS

•

E501 - Grupo Gerador : Heimer : Gehm-40 - 36/40 KVA

•

E917 - Máquina de Bancada : Franho : C-6A Universal de Corte

•

Serra circular de bancada p/corte de chapa de aço

6. PROJETO DE EXECUÇÃO
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7. INSPEÇÃO

Deverão ser inspecionados os materiais no momento do seu fornecimento para que sejam
obedecidas as suas características técnicas definidas em projeto. No momento da sua fabricação e
instalação deverão ser inspecionadas as dimensões exigidas em projeto.
8. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e à segurança viária.
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O material excedente deve ser transportado para local predefinido em conjunto com a fiscalização,
sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito dos rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais.

9. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço será medido em unidade de cobre junta instalada nas quantidades consideradas
necessárias pelas indicações de posicionamento do projeto executivo ou adicionais desde que
devidamente justificados, com o devido consentimento e autorização específica da fiscalização
responsável.
11. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações,
transportes local, mão de obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa
execução dos serviços.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR – EP 30
APOIO NÁUTICO
1. PREFÁCIO

Esta especificação de serviço estabelece os procedimentos adotados na escolha, nos critérios de
medição e pagamento do serviço em epígrafe.
2. OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo definir os tipos de equipamentos de apoio marítimo, suas
características técnicas e condições para sua utilização.
3. DEFINIÇÕES

Compreendem o apoio náutico as embarcações necessárias ao apoio das operações de construção
da ponte. Essas embarcações podem ser divididas em duas equipes, pois serão utilizadas em fases
distintas da obra. Uma equipe para infraestrutura e outra para meso e superestrutura.
4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

EquipamentoS
Os equipamentos são escolhidos de acordo com as necessidades impostas pelos serviços a serem
executados em cada fase e também leva em consideração o calado do leito no trecho em
construção.
Os equipamentos utilizados para apoio náutico de infraestrutura são definidos abaixo:
•

1 Balsa de Carga (e de trabalho), com capacidade de 200 toneladas, que são utilizadas para
apoio;

•

1 Balsa tanque com capacidade de 200m³ para o transporte da lama bentonítica;

•

1 Balsa de transporte e estocagem de material escavado com capacidade de 200 toneladas;

•

1 Balsa para transporte de materiais gerais, para concreto-betoneiras, para concreto-bomba de
concreto, com capacidade de 150 toneladas;

•

1 Rebocadores Portuários com potência de 180HP;

•

1 Lanchas de apoio.

Os equipamentos utilizados para apoio náutico de meso e superestrutura são definidos
abaixo:
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•

2 Balsas de Carga (e de trabalho), com capacidade de 200 toneladas, que são utilizadas para
apoio;

•

1 Balsa para transporte de materiais gerais, para concreto-betoneiras, para concreto-bomba de
concreto, com capacidade de 150 toneladas;

•

1 Rebocador Portuário com potência de 180HP;

•

1 Lancha de apoio.

BALSA E REBOCADOR

TIPO DE REBOCADOR
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LANCHA DE CARGA

BARCO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
5. INSPEÇÃO

Os equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de operacionalidade. Deverão ser
operados por equipes especializadas. Os funcionários deverão utilizar os equipamentos de
segurança individuais.
Deverão ser providenciadas todas as licenças junto aos órgãos competentes para a realização dos
serviços.
6. MANEJO AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e à segurança viária.
O material excedente deve ser transportado para local predefinido em conjunto com a fiscalização,
sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito dos rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais.
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7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Serão aceitos os serviços que atenderem a presente Especificação e rejeitados casos contrário,
devendo nesta hipótese ser refeitos ou complementados.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Este serviço será medido conforme a composição de preço especifica, em verbas mensais de
utilização, de valor proporcional ao montante de serviços executados em cada uma das fases acima
discriminadas: i) Infraestrutura; ii) Meso e superestrutura.
Para tanto, deverão ser somadas as parcelas referentes ao Trecho Corrente e ao Trecho Metálico.
Desta forma, o pagamento deste serviço será sempre em verba a ser calculada multiplicando-se o
percentual obtido proporcionalmente ao valor mensal de serviços executados em cada fase pelo
custo total do serviço de apoio náutico da fase.
9. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais. O preço unitário remunera todos os serviços de operação, locação, abastecimento,
mobilização, desmobilização, transporte, seguros, licença especificas dos equipamentos, materiais
de salvatagem e segurança, e outros porventura necessários à execução do serviço.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR – EP 31
EXECUÇÃO DE PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS
1. OBJETIVO

Esta especificação aplica-se à proteção vegetal com plantios de mudas arbustivas, objetivando a
preservação das áreas expostas do corpo estradal, da faixa de domínio ou resultantes de exploração
das ocorrências de materiais, dando-lhes condições de resistência à erosão e atenuando os efeitos
de agressão ao meio-ambiente.
2. REFERENCIAS

- DNER – ES 341 / 97 – Proteção do Corpo Estradal – Proteção Vegetal;
- DNER – ISA 07 / 1996 – Impactos da fase de Obras Rodoviárias: Causas / Mitigação / Eliminação.

3. DEFINIÇÃO

A obtenção das espécies poderá ser através do cultivo de viveiros que possam ser implantados
próximos às obras ou adquiridas de fornecedores especializados.
Foram indicadas apenas mudas de espécies nativas, no entanto, foram relacionadas, também,
diversas espécies arbustivas e arbóreas no final desta especificação, que poderão ser utilizados.
Plantio: processo de aplicação das espécies vegetais no solo para germinação e/ou reprodução,
desenvolvimento vegetativo e cobertura do solo.
Os espécimes arbóreos e arbustivos poderão ser produzidos em viveiros (implantados e operados
pela Construtora), ou adquiridos por fornecedores regionais tradicionais. O Quadro a seguir, lista os
espécimes recomendados
4. CONDIÇÕES GERAIS

Não é permitida a execução dos serviços objetos desta especificação
a) Sem a implantação previa da sinalização de obra , conforme Normas de Segurança para trabalhos
em rodovias;
b) sem o devido licenciamento/autorização ambiental conforme Manual de Instruções Ambientais
para Obras Rodoviárias.
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 MATERIAL
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5.1.1. Terra Vegetal
No caso de implantação da rodovia, deve ser aproveitado o material resultante das operações de
limpeza do terreno, executadas durante a realização dos serviços preliminares. O mesmo se aplica
às jazidas de exploração de materiais e caixas de empréstimos.

5.1.2. Grama
Para o plantio de grama, são utilizadas sementes, mudas ou leivas de espécies vegetais cuja
seleção tem como escopo o eficiente e duradouro controle das erosões, conjugado com o bom
aspecto visual, baixo custo de aquisição e manutenção, com características de alto poder
germinativo e comprovada aplicabilidade à região.

5.1.3. Árvores e arbustos
As mudas de árvores e arbustos devem ser de espécies vegetais escolhidas conforme indicação do
projeto, devendo-se dar preferência para plantas nativas da região

5.1.4. Adubos e corretivos
São utilizados, preferencialmente, adubos de origem animal, isentos de sementes de ervas, palhas e
outros materiais estranhos. O emprego de adubos comerciais e corretivos é abordado no Manual de
Execução, sendo permitidos apenas aqueles que não contenham agentes tóxicos e/ou poluidores do
meio-ambiente.

5.1.5. Preventivos Químicos
Em regiões suscetíveis a ataques de pragas e doenças devem ser utilizados preventivos químicos
específicos que não contenham agentes tóxicos e /ou poluidores do meio-ambiente, tal utilização é
abordada no Manual de Execução. Em hipótese alguma pode ser feito o uso de herbicidas.
5.1.6. Os espécimes arbóreos e arbustivos poderão ser produzidos em viveiros (implantados e
operados pela Construtora), ou adquiridos por fornecedores regionais tradicionais, a muda deve ser
adequadamente armazenada, antes do plantio, até que atinja uma altura de cerca de 30cm, de modo
a incrementar a taxa de sobrevivência em campo;
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5.2 EQUIPAMENTO

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e
aprovado pelo DER/PR, sem o que não é dada a autorização para o seu início.
Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a
execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos necessários à proteção vegetal
compreendem:

- trator agrícola de pneus, dotado de arado e grade para aeração do solo;
- caminhão distribuidor de água;
- caminhão de carroceria fixa (E409; 9 ton 130Kw-Sicro)
- distribuidor agrícola de adubos;
- caminhão aspergidor de hidrossemeadura, constituído por depósito tipo pipa convencional, dotado
de equipamento para homogeneização da mistura e bomba rotativa de alta pressão; 5500L (E909Sicro)
- ferramentas agrícolas usuais, tais como: pás, picaretas, enxadas, trado para abertura de cavas,
etc.;
5.3 EXECUÇÃO

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do
serviço é da executante.
a) preparo das covas, nas dimensões adequadas ao tipo de muda utilizada;
b) produção e transporte das mudas para o local;
c) colocação das mudas nas covas, adição de adubos, corretivos ou defensivos, conforme a
necessidade, recobrimento com solo local e apiloamento

O plantio das mudas de espécies arbustivas ou arbóreas será feito diretamente nas covas
previamente abertas e adubadas, na proporção de 1 (uma) arbórea para 4 (quatro) arbustivas,
obedecendo aos espaçamentos / disposições constantes no Quadro e Desenho a seguir.
Porte
Arbórea

Forma e dimensões

Espaçamento entre

das covas.

covas

Pontuais

Longitudinal: 4,0 m

Áreas extensas, planas

Lado: 0,30 m

Transversal: 4,0 m

ou

Profundidade:

Aplicação

de declividade suave.

0,50m

Consorciada ao plantio
por
Hidrossemeadura.
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Bermas e banquetas;
Longitudinal: 2,0 m

Plantio

em

linha,

devendose
implantar no mínimo
duas linhas.
Consorciada ao plantio
por
Hidrossemeadura.
Arbustivas

Quadradas

Longitudinal: 2,0 m

Complementarmente ao

Lado: 0,30 m

Transversal: 2,0 m

plantio de arbóreas em

Profundidade:

qualquer aplicação;

0,50 m

Áreas de declividade
acentuada;
Consorciada ao plantio
por Hidrossemeadura.

Esquema do plantio
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Detalhe em perspectiva

A execução do plantio deve ser realizada em covas de (0,6 x 0,6)m, preparadas com pelo menos 20
dias de antecedência. Cada cova terá uma adubação mínima, como descrita abaixo, por exemplo:
♦ 150g de calcário
♦ 120g de adubo químico – fórmula –10-20-10 (NPK) + 5% de S + micronutrientes (ZN e B)
♦ 1.000g e adubo orgânico como a torta de mamona ou esterco de curral de galinheiros
curtidos:
♦ Mistura com solos retirados das covas e preparados 30 dias antes do plantio das mudas;
♦ Se usar solo vegetal, o desenvolvimento das mudas será mais rápido.
Deverá ser feita uma irrigação mínima de 5litros/cova, nas horas frescas do dia, até a consolidação
total das mudas no solo.
A época ideal do plantio é entre outubro e abril. Na plantação dos viveiros, o recolhimento e o plantio
das mudas deverão ser realizadas de junho a setembro, quando as plantas apresentam uma grande
reserva de seiva.
6. MANEJO AMBIENTAL

6.1.

Durante a execução deste serviço devem ser preservadas as condições ambientais exigindo-

se, entre outros, os procedimentos a seguir descritos.
a) Todo o material excedente de escavação, ou da execução dos serviços, deve ser removido das
proximidades da área trabalhada, cuidando-se que este material não seja conduzido para os cursos
d’água, de modo a não causar seu assoreamento.
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b) Durante a execução dos serviços deve ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou
de veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração.
6.2.

Além destes procedimentos, devem ser atendidas, quando cabíveis, as recomendações do

Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DNIT

7. CONTROLE

Compete à executante:
- a realização do serviço de boa qualidade, e em conformidade com o projeto e com esta
especificação de serviço.
- devem ser controladas a qualidade das sementes, leivas ou mudas, a qualidade e quantidade de
adubos, fertilizantes ou outros produtos utilizados. A comprovação será feita através de atestados de
qualidade expedidos por entidade credenciada.
- O controle das condições de execução dos serviços deve ser feito pela Fiscalização em bases
visuais.
-O controle geométrico consistirá da verificação aleatória das dimensões e espaçamentos fixados em
projeto.
8. MEDIÇÃO

A medição dos serviços será efetuada em duas etapas, com base na quantidade de unidades
plantadas, com pega comprovada:
-Após o término do plantio de mudas de cada área liberada e aprovada pela Fiscalização;
-Após a comprovação da taxa de sobrevivência de 100% (cem por cento) das mudas plantadas nas
referidas áreas.
9. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de
obra, equipamento, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.
O pagamento será efetuado em duas parcelas, de acordo com as medições:
- 30% (trinta por cento) das mudas de cada área, após o plantio;
- 70% (setenta por cento) das mudas de cada área, após a comprovação da taxa de sobrevivência
de 100% (cem por cento) das mudas plantadas nas referidas áreas.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR - EP-32
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE NOVOS DORMENTES METÁLICOS, BERÇOS DE GROUT,
NEOPRENES, CHUMBADORES E OUTROS DISPOSITIVOS, INCLUSIVE A FIXAÇÃO DE NOVOS
TRILHOS TR-37

1. GENERALIDADES

São os serviços necessários de serem executados para colocação de novos dormentes metálicos,
berços de grout, neoprenes, chumbadores e outros dispositivos, inclusive a fixação de novos trilhos
TR-37, a serem instalados em substituição ao trilhos removidos, para previsão do tráfego ferroviário
sobre a travessia da ponte, com instalação tipo bonde, embutidos no novo pavimento de
concreto.dos tabuleiros de concreto e do trecho metálico da ponte sobre o rio São Francisco, objeto
de serviços de recuperação, reforço e reabilitação, em conformidade com os detalhamentos de
projeto e controlados, materiais e procedimentos conforme instruções normativas nacionais e
internacionais de inspeção, recebimento e instalações destes dispositivos a formar parte da
superestrutura da via permanente.
2. EXECUÇÃO

Os serviços necessários de serem executados para colocação de novos dormentes metálicos,
berços de grout, neoprenes, chumbadores e outros dispositivos, inclusive a fixação de novos trilhos
TR-37, a serem instalados em substituição ao trilhos removidos, para previsão do tráfego ferroviário
sobre a travessia da ponte, com instalação tipo bonde, embutidos no novo pavimento de concreto.
dos tabuleiros de concreto e do trecho metálico da ponte sobre o rio São Francisco, objeto de
serviços de recuperação, reforço e reabilitação, deverão ser executados em conformidade com os
detalhamentos de projeto e controlados, materiais e procedimentos conforme instruções de
Procedimentos de Inspeções de Materiais - PIM-1-2-3-6-10-11 – Instruções de serviços ISF-213 –
ISF-214 - DNIT – Especificações de Superestrutura - 80-ES-050A-18-8001 – VALEC e de demais
especificações do DNIT e normas brasileiras ABNT ou internacionais.

3. MEDIÇÃO

Os serviços necessários de serem executados para colocação de novos dormentes metálicos,
berços de grout, neoprenes, chumbadores e outros dispositivos, inclusive a fixação de novos trilhos
TR-37, deverão ser medidos em peso de trilhos tomados como referência, em perfis TR-37, ou seja,
com peso assim especificado, para fins de medição dos serviços, como de 37 kg/m de trilho
acrescidos dos pesos dos demais dispositivos metálicos componentes dos dormentes e suas
fixações, fornecidos e instalados.
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4. PAGAMENTO

Os serviços necessários de serem executados para colocação de novos dormentes metálicos,
berços de grout, neoprenes, chumbadores e outros dispositivos, inclusive a fixação de novos trilhos
TR-37, deverão ser pagos pelos preços unitários propostos, contratuais, conforme critério de
medição acima especificado, inclusive mão de obra, materiais, equipamentos e demais
procedimentos necessários.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR – EP-33
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DORMENTES METÁLICOS E OUTROS DISPOSITIVOS DE
FIXAÇÃO PARA RETIRADA DE TRILHOS TR-37 EM KG DE AÇO A RETIRAR, INCLUSIVE DE
TRILHOS.

1. GENERALIDADES

São os serviços necessários de serem executados para remoção de dormentes metálicos e outros
dispositivos de fixação para retirada de trilhos TR-37 em kg de aço a retirar, inclusive de trilhos,
existentes, para limpeza e desobstrução das superfícies dos tabuleiros de concreto e do trecho
metálico da ponte sobre o rio São Franscisco, objeto de serviços de recuperação, reforço e
reabilitação.

2. EXECUÇÃO

Os dispositivos de sustentação, dormentes e de fixação dos trilhos implantados, tipo bonde,
embutidos na pavimentação asfáltica sobre o tabuleiro da ponte, somente deverão ser objeto de
remoção, por demolição e corte destas ligações e fixações metálicas, para retirada do corpo estradal
por transporte rodoviário, manuseio manual e mecanizado para carga de descarga em depósito, bota
fora, em local apropriado a ser determinado pelo DNIT, somente após o início dos serviços de
demolição e retirada da pavimentação asfáltica existente.

Os procedimentos são de corte e demolição de estruturas metálicas diretamente apoiadas nos
tabuleiros.

Deverão ser utilizadas ferramentas manuais elétricas de corte, tipo discos de corte, bico de corte
através de oxicorte e demais ferramentas e serviços manuais.

Para execução, preferencialmente, a obra deverá ter seu transito de veículos ou interrompido ou
parcialmente, tipo pare e siga. Havendo, neste último caso, a necessidade de se prever a sinalização
diuturna para segurança do tráfego. Caso em contrário, isto é, com o transito total paralisado, a
sinalização é, obviamente, dispensável.
3. MEDIÇÃO

Os serviços de remoção de dormentes metálicos e outros dispositivos de fixação para retirada de
trilhos TR-37 em kg de aço a retirar, inclusive de trilhos, deverão ser medidos em peso de trilhos
tomados como referência, em perfis TR-37, ou seja, com peso assim especificado, para fins de
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medição dos serviços, como de 37 kg/m de trilho retirado, transportado e depositado em bota fora
determinado de estocagem pré-determinado pelo DNIT.
4. PAGAMENTO

Os serviços de remoção de dormentes metálicos e outros dispositivos de fixação para retirada de
trilhos TR-37 em kg de aço a retirar, inclusive de trilhos, deverão ser pagos pelos preços unitários
propostos, contratuais, conforme critério de medição acima especificado, inclusive mão de obra,
materiais, equipamentos e demais procedimentos necessários.
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14.ANEXOS
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14.1 DECLARAÇÕES E ARTS
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS QUANTITATIVOS

A Engenheira Paula Adriana de Melo Lopes, responsável pelo Projeto Executivo de Engenharia para
Implantação e Restauração da Ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101/AL, trecho Div AL/SE-Div
SE/BA, subtrecho: Div AL/SE e Div AL/SE- Entr. SE-200 (p/ Propriá), e a Geottec Engenharia S/S
aqui representada pela responsável técnica supracitada, vêm por meio desta, declarar que foram
calculados e verificados os quantitativos relativos ao Projeto de Engenharia para a Implantação e
Restauração da Ponte sobre o Rio São Francisco, pelos quais assumem total responsabilidade.

PAULA ADRIANA DE MELO LOPES
CREA MG60173/D
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ESTUDOS HIDROLÓGICOS

A Engenheira Paula Adriana de Melo Lopes, responsável pelos Estudos Hidrológicos para
Implantação e Restauração da Ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101/AL, trecho Div AL/SE-Div
SE/BA, subtrecho: Div AL/SE e Div AL/SE- Entr. SE-200 (p/ Propriá), e a Geottec Engenharia S/S
aqui representada pela responsável técnica supracitada vêm por meio desta, declarar que foram
acompanhados todos os levantamentos hidrológicos e cadastro dos dispositivos de drenagem
existentes apresentados nos Estudos Hidrológicos, que esses levantamentos foram realizados
obedecendo rigorosamente às normas técnicas e instruções de serviços (IS) em vigor e que
assumimos total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados.

PAULA ADRIANA DE MELO LOPES
CREA MG 60173/D
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ESTUDOS GEOTÉCNICOS

A Engenheira Paula Adriana de Melo Lopes, responsável pelos Estudos Geotécnicos para
Implantação e Restauração da Ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101/AL, trecho Div AL/SE-Div
SE/BA, subtrecho: Div AL/SE e Div AL/SE- Entr. SE-200 (p/ Propriá), e a Geottec Engenharia S/S
aqui representada pela responsável técnica supracitada vêm por meio desta, declarar que foram
acompanhados todos os estudos geotécnicos apresentados, que esses levantamentos foram
realizados obedecendo rigorosamente às normas técnicas e instruções de serviços (IS) em vigor e
que assumimos total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados.

PAULA ADRIANA DE MELO LOPES
CREA MG 60173/D
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EQUIPE TÉNICA
•

Engª Civil Paula Adriana de Melo Lopes, CREA/MG nº 60.173/D
Elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação e restauração da ponte sobre o
rio São Francisco localizada na rodovia BR-101/AL, trecho Div. AL/SE – Div. SE/BA, subtrecho
Div AL/SE – Entr. SE-200 (p/ Propriá), segmento km 0,00 – km 0,86, sendo uma obra de
793,00m de comprimento com 21 vãos de 33,4m e 1 vão metálico de 91,50m e largura de
23,00m.

•

Engº Civil Eduardo de Souza Costa, CREA/MG nº 52.471/D
Elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação e restauração da ponte sobre o
rio São Francisco localizada na rodovia BR-101/AL, trecho Div. AL/SE – Div. SE/BA, subtrecho
Div AL/SE – Entr. SE-200 (p/ Propriá), segmento km 0,00 – km 0,86, sendo uma obra de
793,00m de comprimento com 21 vãos de 33,4m e 1 vão metálico de 91,50m e largura de
23,00m.

•

Engº Civil Anderson Belmino Marques Moreira, CREA/BA nº 13.703
Execução de sondagem mista para a obra da ponte sobre o rio São Francisco SE/AL em
Proporiá/SE (363,24m).
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14.2 TERMO DE REFERÊNCIA E PLANO DE TRABALHO
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14.3 FICHAS CADASTRAIS
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