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9.1 INTRODUÇÃO
As obras de execução de redes coletoras de esgoto, interceptores, emissários e galerias de
drenagem urbana, executadas com tubos de concreto, devem obedecer rigorosamente a NBR 8890
– Tubo de Concreto, de seção Circular, para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e
métodos de ensaio, às plantas, desenhos e detalhes de projeto elaborado segundo a NBR 9649 –
Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, NBR 12207 – Projeto de interceptores de esgoto
sanitário, NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário, NBR 12266 – Projeto e execução
de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana e às recomendações
específicas dos fabricantes dos materiais a serem empregados e demais elementos que a fiscalização
de obras venha a fornecer. Eventuais modificações no projeto devem ser efetuadas ou aprovadas
pelo projetista, sendo que, aspectos particulares, casos omissos e obras complementares, não
consideradas no projeto, devem ser especificados e detalhados pela fiscalização de obras.
Caso haja divergências entre elementos do projeto devem ser adotados os seguintes critérios:
• Divergências entre cotas assinaladas e suas dimensões medidas em escala: prevalecerão
as primeiras,
• Divergências entre os desenhos de escalas diferentes: prevalecerão os de maior escala.
O projeto hidráulico deve conter desenhos em planta e perfil, onde sejam assinalados: diâmetro
nominal, declividade da tubulação, posicionamento da tubulação na via pública, profundidades,
cobrimentos mínimos, pontos de passagem obrigatória, interferências e tipo de pavimento.
A construção da obra deve:
• ser acompanhada por equipe designada pelo contratante e chefiada por profissional
legalmente habilitado,
• ter a frente dos trabalhos profissional legalmente habilitado designado pelo contratado,
• ser executada com materiais que obedeçam à NBR 8890,
• ter sua demarcação e acompanhamento executado por equipe de topografia,
• observar a legislação do Ministério do Trabalho que determina obrigações no campo de
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, e
• ser considerada em suas diversas etapas, a saber: locação, sinalização, levantamento ou
rompimento da pavimentação, escavação, escoramento, esgotamento, assentamento incluindo tipos
de apoio e envolvimento, juntas, reaterro, poços de visita, reposições de pavimento e cadastramento.
Durante a execução das obras não é permitido o bloqueio, obstrução ou eliminação de cursos
d’água e canalizações existentes, salvo nos casos em que o construtor apresentar projeto para
análise do responsável pela interferência, que fornecerá a aprovação, mediante termo
circunstanciado.
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9.2 SEGURANÇA, HIGIENIE E MEDICINA DO TRABALHO
O construtor será responsável quanto ao uso obrigatório e correto, pelos operários, dos
equipamentos de proteção individual de acordo com as Normas de Serviço de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho, devendo promover, por sua conta, o seguro de prevenção de acidentes de
trabalho, dano de propriedade, fogo, acidente de veículos, transporte de materiais e outro tipo de
seguro que achar conveniente.
Caso seja necessário o uso de explosivos, o construtor deve obedecer às normas especificas
de segurança e controle para armazenamento de explosivos e inflamáveis estabelecidos pelas
autoridades competentes.
O uso de explosivos em áreas urbanas deve ser autorizado previamente pelas autoridades
competentes, cabendo ao construtor tomar as providências para eliminar a possibilidade de danos
físicos e materiais.
9.3 ETAPAS DA OBRA
9.3.1 Canteiro de Obras
A contratada antes de iniciar qualquer trabalho, deverá providenciar para aprovação da
fiscalização planta geral do canteiro, indicando: localização do terreno; acessos; redes de água,
esgoto, energia elétrica e telefone; localização e dimensão de todas as edificações.
Serão de responsabilidade da contratada a segurança, a guarda e a conservação de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra.
A contratada deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos
situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo no caso de incêndio, ficando
proibida a queima de qualquer espécie de material no local das obras.
Os equipamentos de proteção individual (EPIs) devem ser armazenados de forma adequada
e ser de uso obrigatório na obra, conforme norma regulamentadora NR 6 da Portaria n° 3.214 de 08/
06/1978 do Ministério do Trabalho.
9.3.2 Recepção e estocagem dos materiais
Por ocasião da entrega dos tubos a fiscalização deve estar presente na obra para verificar o
material e supervisionar sua descarga e estocagem, sendo que, os tubos e acessórios devem ser
entregues, preferencialmente acompanhados dos relatórios de inspeção.
Os tubos que através de verificação visual, apresentarem danos além dos limites estabelecidos
pela NBR 8890, em função do processo de carga no fabricante, transporte e descarga na obra, não
devem ser aplicados, devendo ser devolvidos ao fabricante para substituição.
9.3.2.1 Descarga
Deve ser feita adotando-se todos os cuidados necessários à segurança dos operários e de
modo a evitar danos aos tubos e acessórios, devendo-se observar o seguinte:
a) O construtor deve providenciar em tempo hábil os dispositivos e equipamentos eventualmente
necessários para descarga e empilhamento dos tubos.
b) A descarga deve ser feita pelas laterais do caminhão, com os equipamentos adequados
em função do diâmetro e peso dos tubos e, preferencialmente, o mais próximo possível do local de
aplicação, de maneira a evitarem-se sucessivas manipulações que venham a provocar danos
mecânicos e dimensionais por choque. Recomendam-se equipamentos, tais como, cabo de aço,
fita de nylon, tesouras, ganchos, etc. Em nenhuma hipótese deve-se laçar os tubos pelo diâmetro
interno. Quando da utilização dos meios mecânicos na descarga dos tubos, deve-se tomar os devidos
cuidados e providências para que os cabos não danifiquem os mesmos.
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c) Os tubos não devem ser rolados do caminhão em direção ao solo, utilizando-se pranchas
de madeira e não devem ser arrastados, a fim de que os mesmos não sejam danificados.
d) Estando os tubos suspensos devem ser tomados todos os cuidados necessários para
evitar golpes entre tubos ou contra o terreno.
e) Os anéis de borracha devem ser descarregados em suas embalagens originais.
9.3.2.2 Estocagem
a) A fiscalização deve designar locais planos, limpos, livres de pedras ou objetos salientes,
apropriado para a estocagem dos tubos.
b) Os tubos não devem ser estocados por um longo período de tempo em condições expostas.
Caso não seja possível, os tubos devem ser protegidos principalmente do contato com o solo e sol.
c) Todos os materiais devem ser estocados de maneira a serem mantidos limpos e de forma
que seja evitada a contaminação ou degradação dos mesmos, principalmente dos anéis de borracha,
que devem ser estocados protegidos do calor, raios solares, óleo e graxas.
d) Os tubos devem ser estocados preferencialmente na posição vertical. Quando houver
necessidade de estocagem na posição horizontal os tubos devem ser apoiados sobre pontos isolados
da ponta e bolsa obedecendo-se as recomendações do fabricante.
e) Quando os tubos forem estocados de forma empilhada, os mesmos devem ser
obrigatoriamente calçados, por motivo de segurança e o fabricante deve informar a altura máxima
permitida para empilhamento dos mesmos, em
função do diâmetro, de maneira que seja evitado o
ALTURA MÁXIMA DE EMPILHAMENTO
dano por sobrecarga dos tubos posicionados na parte
DIÂMETRO
NÚMERO DE
NOMINAL
inferior da pilha. Recomenda-se, de maneira geral,
PILHAS DE TUBOS
(mm)
que os tubos não sejam empilhados próximo ao local
300
- 400
4
de abertura das valas e que a altura de empilhamento
500 - 600
3
não exceda os valores indicados na tabela abaixo:
700 - 1000

2

f) No caso dos tubos serem descarregados
> 1000
1
alinhados ao longo da lateral da vala, deve-se ter atenção
para que os mesmos sejam colocados no lado oposto ao local adequado para colocação do material
oriundo da escavação e de forma que não prejudique a movimentação do equipamento de escavação.
9.3.3 Locação
A locação e nivelamento das tubulações deverão ser feitos de acordo com o projeto executivo,
a partir de marcos de apoio, com elementos topográficos calculados a partir das coordenadas
dos vértices do projeto. A precisão da locação deverá garantir um desvio máximo do ponto locado
de 1:3000 da poligonal de locação, sendo as cotas do fundo das valas verificadas de 20 em 20 m,
antes do assentamento da tubulação e as cotas da geratriz superior verificada logo após o
assentamento da tubulação e também antes do reaterro das valas, para correção do nivelamento.
Em todos os nivelamentos não deverão ser permitidas visadas superiores a 60 m e a tolerância
ou erro máximo de nivelamento permitido em
mm é de t = 10 raiz quadrada de K, onde K é a
distância em quilômetros do percurso a nivelar,
computado em um só sentido. Os erros, dentro
da tolerância podem ser compensados. O
nivelamento e contra nivelamento devem ser
efetuados sobre o centro dos tampões,
conforme figura 9.1, os quais não deverão ser
utilizados como pontos de mudança do
FIGURA 9.1 - Locação, nivelamento e contranivelamento e contranivelamento.
nivelamento da rede
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Em complemento as providências anteriores, o construtor tendo em mãos o projeto
deve visitar o local das obras e reconhecer o local de implantação da mesma, providenciando
o seguinte:
a) Implantação de no mínimo um RN secundário por quadra e PSs (pontos de segurança)
em pontos notáveis da via pública não sujeitos as interferências da obra, pelo menos nos
cruzamentos. Recomenda-se locar os PSs sobre o passeio, preferencialmente à distância de até
0,30 m do alinhamento predial, numerados seqüencialmente e materializados em campo.
b) Restabelecer a locação primeira reconstituindo os piquetes do eixo da vala e do centro dos
PVs (poços de visita).
c) Demarcar no terreno as canalizações, dutos, caixas, etc, subterrâneos que interferem com
a execução da obra. Existindo serviços públicos situados nos limites das áreas de delimitação das
valas, ficará sob a responsabilidade do construtor a não interrupção daqueles serviços, até que os
remanejamentos sejam autorizados.
d) O construtor deve providenciar os remanejamentos de instalações que interferem nos
serviços a serem executados. Os remanejamentos devem ser programados pelo construtor com a
devida antecedência e de comum acordo com a fiscalização, proprietários e/ou concessionárias
dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas.
e) Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o
remanejamento são de responsabilidade exclusiva do construtor, que deverá obter todas as
informações a respeito das instalações a remanejar.
9.3.4 Desmatamento e limpeza
Para o caso de obras não localizadas no perímetro urbano ou em locais onde não existe
arruamento, é de responsabilidade do contratante fornecer as licenças necessárias. O construtor
somente deve iniciar os serviços após a obtenção de autorização junto aos órgãos competentes
para desmatamento, principalmente no caso de árvores de grande porte. Devem ser preservadas
as árvores, a vegetação e a grama, localizadas em áreas que pela situação, não interfiram no
desenvolvimento dos serviços.
9.3.5 Sinalização
Para obras localizadas em perímetro urbano, devem ser obedecidas as posturas municipais e
exigências dos órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços. Neste caso, independente
das exigências, a execução das obras deve ser protegida e sinalizada contra riscos de acidentes.
Com este fim, deve-se:
• proteger e sinalizar a área através do uso de cavaletes e tapumes para cercar o local de
trabalho e fazer a contenção do material escavado,
• prever dispositivos de sinalização em obediência as leis e posturas municipais,
• deixar passagem livre e protegida para pedestres,
• manter livre o escoamento superficial das águas de chuvas, e
• prever sistema de vigilância efetuado por pessoal devidamente habilitado e uniformizado.
Independente das exigências acima, sempre deve ser utilizado sinalização preventiva com
placas indicativas, cones de sinalização (borracha), cavaletes, dispositivos de sinalização refletiva
e iluminação de segurança ao longo da vala, conforme figuras ilustrativas 9.2 e 9.3.
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FIGURA 9.2 - Cavalete para sinalização

FIGURA 9.3 - Cone de sinalização

Os tapumes a serem utilizados para cercar o
perímetro de todas as obras urbanas podem ser do
tipo de placas laterais, chapas de madeira
compensada, tábuas de madeira ou chapas de metal,
conforme modelos apresentados nas figuras 9.4 e 9.5.
Deve ser provida a permanente manutenção na parte
externa do tapume, devendo ser periodicamente
pintado ou caiado, de forma a garantir sua permanente
limpeza e visibilidade.

a) chapa de madeira compensada pintada

b) Suporte de aço



FIGURA 9.4 - Tapume de madeira

FIGURA 9.5 - Tapume de chapa compensada
com suporte metálico
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9.3.6 Posicionamento da vala
O posicionamento da vala deve ser feito de acordo com o projeto. Quando o posicionamento
não estiver bem definido ou for inexeqüível, deve ser observado o seguinte:
a) As valas devem ser localizadas no leito carroçável quando:
• Os passeios laterais não tiverem a largura mínima necessária ou existirem interferências
de difícil remoção,
• Resultar em vantagem técnica ou econômica,
• A vala no passeio oferecer risco às edificações adjacentes,
• Os regulamentos oficiais impedirem sua execução no passeio.
b) As valas devem ser localizadas no passeio quando:
• O projeto previr rede dupla,
• Os passeios tiverem espaço disponível,
• Houver vantagem técnica e econômica,
• A rua for de tráfego intenso e pesado,
c) Regulamentos municipais impedirem sua execução no leito carroçável da rua.
Para valas localizadas no leito carroçável da rua devem ser cumpridas as seguintes condições:
a) A distância mínima entre as tubulações de água e tubulações de esgoto ou águas pluviais
deve ser no mínimo 1,00 m e a tubulação de água deve ficar, no mínimo, 0,20 m acima das outras.
b) Nas redes duplas, as tubulações devem ser localizadas o mais próximo possível dos meios
fios, uma em cada terço lateral do leito.
Para valas localizadas nos passeios devem ser cumpridas as seguintes condições:
a) O eixo das tubulações deve ser localizado a uma distância mínima de 0,80 m do alinhamento
dos lotes,
b) A distância mínima entre as tubulações de água e tubulações de esgoto ou águas pluviais
deve ser no mínimo 0,60 m e a tubulação de água deve ficar, no mínimo, 0,20 m acima das outras.
9.3.7 Levantamento ou rompimento de pavimentação
A remoção da pavimentação deve ser executada de acordo com as normas, regulamentos
e instruções adotadas pelo órgão público municipal. Na inexistência destas exigências
recomenda-se:
a) remover a pavimentação na largura da vala acrescida de:
• 15 cm para cada lado, no leito da rua, e
• 10 cm para cada lado, no passeio.
No caso de pavimento asfáltico o corte deve ser feito preferencialmente com marteletes
pneumáticos ou discos de corte. Após o corte o material deve ser removido e imediatamente
transportado para bota fora.
No caso de paralepipedos ou blocos a remoção deve ser feita preferencialmente com alavancas
ou com picaretas. Após a retirada do pavimento deve-se estocar convenientemente e a uma distância
segura da vala os elementos removidos, para posterior recolocação.
No caso de passeios a remoção deve ser feita com marteletes ou picaretas e posteriormente
o material deve ser removido e transportado para bota fora.
9.3.8 Escavação
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A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a superfície natural
do terreno até a cota especificada no projeto. Poderá ser manual ou mecânica, em função das
particularidades existentes.
Para os serviços de movimento de terra deverão ser considerados os seguintes aspectos:
• A abertura das valas e travessias em vias e logradouros públicos só poderá ser iniciada após
a comunicação e aprovação do órgão municipal.
• As escavações sob ferrovias, rodovias ou em faixa de domínio de concessionárias de serviços
públicos só poderão ser iniciadas depois de cumpridas as exigências estabelecidas pelas mesmas.
• Ao iniciar a escavação, deverá ser feito a pesquisa de interferências, para que não sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos e estruturas existentes
próximas a área de escavação. Caso a escavação venha a interferir com galerias ou tubulações, as
mesmas deverão ser remanejadas ou escoradas e sustentadas. Deverão ser mantidas livres as
grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, juntos as valas, não devendo
estes componentes serem danificados ou entupidos.
• As valas deverão ser abertas no sentido de juzante para montante, a partir dos pontos de
lançamento.
• Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação, sendo
que, para valas de profundidade até 4,00 m, com escavação mecânica, recomenda-se utilizar
retroescavadeiras, podendo ser utilizada escavação manual no acerto final da vala. Para escavação
mecânica de valas com profundidade além de 4,00 m recomenda-se o uso de escavadeira hidráulica.
Caso a empresa não disponha de escavadeira hidráulica poderá ser utilizada retroescavadeira,
desde que, seja feito o rebaixamento do terreno para se atingir a profundidade desejada.
• No caso de escavação em terreno de boa qualidade, ao se atingir a cota indicada no projeto,
deverão ser feitas a regularização e limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água a
escavação deverá ser ampliada para conter o lastro. As operações somente poderão ser executadas
com a vala seca ou com a água do lençol freático totalmente desviada para drenos laterais, junto ao
escoramento, quando houver.
• Quando o greide final da escavação estiver situado em terreno cuja capacidade suporte do
terreno não for suficiente para servir como fundação direta, o fundo da vala deverá ser rebaixado
para comportar um colchão de bica corrida, pedra britada e pedra de mão compactada em camadas,
com acabamento em brita 1 (um). Havendo necessidade ou previsão em projeto poderá ser usado
lastro, laje e berço.
• Se o material escavado for apropriado para utilização no aterro, em principio, deverá ser
depositado ao lado ou perto da vala, em distância superior a 1,00 m, sendo que, caso seja possível,
recomenda-se que esta distância seja ampliada para uma distância igual a profundidade da vala.
• Se o fundo da vala estiver situado em cota onde haja a presença de rocha ou material
indeformável, será necessário aprofundar a vala e executar embasamento com material desagregado,
de boa qualidade, normalmente areia ou terra, em camada de espessura não inferior a 0,15 m.
• Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deve ser preenchido com
material granular fino compactado.
• As cavas para os poços de visita terão dimensão interna livre, no mínimo igual à medida
externa da câmara de trabalho ou balão, acrescida de 0,60 m.
• Somente serão permitidas valas sem escoramento para profundidades até 1,25 m, sendo que,
a largura da vala deve ser no mínimo, igual ao diâmetro do coletor mais 0,50 m para tubos até 500 mm
de diâmetro e 0,60 m para tubos de diâmetros iguais ou superiores a 500 mm. Como orientação, em
função do tipo de escoramento, poderá ser utilizada a tabela 9.1, apresentada a seguir.
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TABELA 9.1 – Dimensões de vala para assentamento de tubulações de Esgoto e drenagem
– Tubos de concreto (NBR 12266)
LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE
ESCORAMENTO E PROFUNDIDADE
DIÂMETRO PROFUN(mm)
DIDADE (m)

300

400

500

600

700

800

900

1000

S/ ESCORAMENTO E
DESCONTÍNUO
ESPECIAL
PONTALETEA- E CONTÍNUO
MENTO

METÁLICOMADEIRA

0-2

0,80

0,80

0,90

-

2-4

0,90

1,00

1,20

1,85

4-6

1,00

1,20

1,50

2,00

6-8

1,10

1,40

1,80

2,15

0-2

0,90

1,10

1,20

-

2-4

1,00

1,30

1,50

2,15

4-6

1,10

1,50

1,80

2,30

6-8

1,20

1,70

2,10

2,45

0-2

1,10

1,30

1,40

-

2-4

1,20

1,50

1,70

2,35

4-6

1,30

1,70

2,00

2,50

6-8

1,40

1,90

2,30

2,65

0-2

1,20

1,40

1,50

-

2-4

1,30

1,60

1,80

2,45

4-6

1,40

1,80

2,10

2,60

6-8

1,50

2,00

2,40

2,75

0-2

1,30

1,50

1,60

-

2-4

1,40

1,70

1,90

2,55

4-6

1,50

1,90

2,20

2,70

6-8

1,60

2,10

2,50

2,85

0-2

1,40

1,60

1,70

-

2-4

1,50

1,80

2,00

2,65

4-6

1,60

2,00

2,30

2,80

6-8

1,70

2,20

2,60

2,90

0-2

1,50

1,70

1,80

-

2-4

1,60

1,90

2,10

2,75

4-6

1,70

2,10

2,40

2,90

6-8

1,80

2,30

2,70

3,05

0-2

1,60

1,80

1,90

-

2-4

1,70

2,00

2,10

2,85

8

1,80

2,20

2,50

3,00

6-8

8

2,40

2,80

8

9.3.9 Escoramento
Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais da vala, poços e cavas
forem constituídas de solo possível de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido aos
serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver
próximo à região dos serviços.
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É obrigatório o escoramento para valas de profundidades superiores a 1,25 m, conforme
Portaria nº 18, do Ministério do Trabalho – item 18.6.5.
Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como peroba, canafistula,
sucupira etc., sendo as estroncas de eucalipto, com diâmetro não inferior a 0,20 m, colocadas
perpendicularmente ao plano do escoramento. Se por algum motivo o escoramento tiver de ser
deixado definitivamente na vala, deverá ser retirada da cortina de escoramento uma faixa de
aproximadamente 0,90 m abaixo do nível do pavimento ou da superfície do terreno.
Para se evitar a sobrecarga do escoramento, o material escavado deverá ser colocado numa
distância mínima da lateral da vala, conforme explicitada no item 10.3.8 – Escavação, e deverão
sempre ser realizadas vistorias para evitar a penetração de água na vala.
Quando a vala for aberta em solos saturados as fendas entre tábuas e pranchas do escoramento
devem ser calafetadas a fim de impedir que o material do solo seja carreado para dentro da vala,
evitando-se o solapamento desta e o abatimento da via pública.
As especificações mínimas das peças e os espaçamentos máximos usuais dos escoramentos,
quando não especificados em projeto, devem ser:
9.3.9.1 Pontaleteamento
Normalmente este tipo de escoramento é utilizado em terrenos argilosos de boa qualidade
com profundidades até 2,00 metros. Consiste em escorar utilizando-se tábuas de madeira de 2,7
cm x 30 cm, espaçadas de 1,35 m, travadas transversalmente por estroncas de eucalipto de diâmetro
igual a 20 cm, espaçadas verticalmente de 1,00 m, conforme figura 9.6.

FIGURA 9.6 - Pontaleteamento
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9.3.9.2 Escoramento descontínuo
Normalmente este tipo de escoramento é utilizado em terrenos firmes, sem a presença de
lençol freático, com profundidades até 3,00
metros. Consiste em escorar utilizandose tábuas de madeira de 2,7 cm x 30 cm,
espaçadas a cada 30 cm e travadas
horizontalmente por longarinas de 6 cm
por 16 cm em toda extensão, espaçadas
verticalmente de 1,00 m. O travamento
transversal é garantido por estroncas de
eucalipto de diâmetro igual a 20 cm,
espaçadas a cada 1,35 m. As estroncas
não devem coincidir com o final das
longarinas devendo ficar sempre a uma
distância mínima de 40 cm das
extremidades da longarina, conforme
figura 9.7.

FIGURA 9.7 - Escoramento descontínuo

9.3.9.3 Escoramento contínuo
Normalmente este tipo de
escoramento é utilizado em qualquer tipo
de solo, com exceção dos arenosos, na
presença de lençol freático, com profundidades de valas de até 4,00 metros.
Consiste em escorar utilizando-se
pranchas de madeira de 2,7 cm x 30 cm,
encostadas uma na outra e travadas
horizontalmente por longarinas de 6 cm
por 16 cm em toda extensão, espaçadas
verticalmente de 1,00 m. O travamento
transversal é garantido por estroncas de
eucalipto de diâmetro igual a 20 cm,
espaçadas a cada 1,35 m. As estroncas
não devem coincidir com o final das
longarinas devendo ficar sempre a uma
distância mínima de 40 cm das
extremidades da longarina, conforme
figura 9.8.
FIGURA 9.8 - Escoramento contínuo
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9.3.9.4 Escoramento especial
Normalmente este tipo de escoramento é utilizado em qualquer tipo de solo e principalmente
nos arenosos na presença de lençol freático,
onde as pranchas macho-fêmea não permitem
a passagem do solo junto com água.
Pode ser utilizado para substituir o
escoramento contínuo nas valas com
profundidades acima de 4,00 metros. Consiste
em escorar utilizando-se pranchas de peroba
de 6 cm x 16 cm do tipo macho-fêmea, encostadas uma na outra e travadas horizontalmente
por longarinas de 8 cm por 18 cm em toda
extensão, espaçadas verticalmente de 1,00 m.
O travamento transversal é garantido por
estroncas de eucalipto de diâmetro igual a 20
cm, espaçadas a cada 1,35 m. As estroncas
não devem coincidir com o final das longarinas
devendo ficar sempre a uma distância mínima
de 40 cm das extremidades da longarina,
conforme figura 9.9

FIGURA 9.9 - Escoramento especial

9.3.9.5 Escoramento metálico madeira
A contenção do solo lateral é feita através de
vigas de peroba de 6 cm x 16 cm, encaixadas em
perfis metálicos duplo T, com dimensões variando
de 25 a 30 cm (10" a 12"), cravados no terreno e
espaçados de 2,00 m um do outro.Os perfis são
contidos por longarinas metálicas duplo T de 30
cm (12") e travadas por estroncas metálicas duplo
T de 30 cm (12") espaçadas a cada 3,00 m. Para
valas com profundidades até 6,00 m no geral basta
um quadro de estroncas-longarinas. Para valas
com profundidade entre 6,00 m e 7,50 m haverá
necessidade de um quadro adicional e para
profundidades maiores o escoramento deverá ser
calculado.
A cravação do perfil metálico poderá ser feita
por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório
ou pré-furo. Detalhe do escoramento pode ser
visualizado na figura 9.10

FIGURA 9.10 - Escoramento metálico-madeira
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Caso na localidade em que será executada a obra, as bitolas comerciais de tábuas, pranchas
e vigas não coincidam com as indicadas, devem ser utilizadas peças com o módulo de resistência
equivalente ou com dimensões imediatamente superiores.
Dependendo dos tipos de solos e profundidades das valas podem ser usados outros tipos de
contensão lateral, tais como, estacas pranchas metálicas de encaixe, caixões deslizantes, etc. As
estacas-prancha e tábuas podem ser cravadas por bate-estacas ou por marreta, sendo que o topo
da peça à cravar deve ser protegido para evitar lascamento.
A ficha do escoramento deve ser de pelo menos 7/10 da largura da vala, com um mínimo
de 0,50 m.
9.3.9.6 Remoção do escoramento
O escoramento não deve ser retirado antes do reenchimento atingir 0,60 m acima da tubulação
ou 1,50 m abaixo da superfície natural do terreno, desde que seja de boa qualidade. Caso contrário
o escoramento somente deve ser retirado quando a vala estiver totalmente reaterrada.
Nos escoramentos metálico-madeira o contraventamento de longarinas deve ser retirado
quando o aterro atingir o nível dos quadros e as estacas metálicas devem ser retiradas quando a
vala estiver totalmente reaterrada.
O vazio deixado pelo arrancamento dos perfis e estacas metálicas deve ser preenchido com
areia compactada por vibração ou por percolação de água.
9.3.10 Esgotamento
Quando a escavação atingir o lençol d’água, deve-se manter o terreno permanentemente drenado.
O esgotamento deve ser obtido por meio de bombas, executando-se no fundo da vala drenos
junto ao escoramento, fora da faixa de assentamento da tubulação, para que a água seja coletada
pelas bombas em poços de sucção, protegidos por cascalho ou pedra britada, a fim de evitar erosão
por carreamento do solo.
Em casos excepcionais o rebaixamento do lençol deve ser feito por meio de ponteiras filtrantes,
poços profundos ou injetores.
O construtor e a fiscalização devem estar atentos quanto a possibilidade de abatimento das
faixas laterais à vala, que pode provocar danos em tubulações, galerias e dutos diversos, ou ainda
recalque das fundações dos prédios vizinhos, para que possam adotar em tempo hábil as medidas
necessárias de proteção.
Não havendo especificação no projeto deve ser dada preferência às bombas para esgotamento
do tipo auto-escorvante ou submersa.
As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de
segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bombas diesel,
para eventuais interrupções de energia elétrica.
9.3.11 Assentamento
O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de juzante para
montante, com a bolsa voltada para montante. Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo
assentado deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. Nas valas
inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os tubos já assentados deverão
ser limpos internamente.
A descida dos tubos na vala deverá ser feita cuidadosamente, manualmente ou com o auxílio
de equipamentos mecânicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos, não
podendo ser assentadas as peças trincadas. Cuidado especial deve ser tomado principalmente
com as bolsas e pontas dos tubos, contra possíveis danos na utilização de cabos e/ou tesouras.
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FIGURA 9.11 - Controle do greide
no assentamento das tubulações

À medida que for sendo concluída a
escavação e o escoramento da vala, deve ser
feita a regularização e o preparo do fundo da
vala. O greide do coletor poderá ser obtido
por meio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) que devem
ser colocadas na vertical do centro dos PVs
e em pontos intermediários do trecho,
conforme figura 9.11.
Quando a declividade for menor que
0,001 m/m, ou quando se desejar maior
precisão no assentamento, o greide deve ser
determinado por meio de instrumento
topográfico, ou aparelho emissor de raio laser,
desde que o levantamento topográfico inicial
tenha sido feito com precisão igual ou maior.
A utilização de raio laser é indicada para
travessias subterrâneas de ruas com tráfego
intenso, ferrovias e rodovias, casos em que
os serviços não podem ser feitos a céu aberto,
exigindo o emprego de métodos não
destrutivos, tais como, tubos cravados,
minitúnel (minishield), etc.
Durante o assentamento das
tubulações, as mudanças de direção,
diâmetro ou declividades devem ser
obrigatoriamente feitas nos poços de visita.
No caso de mudança de diâmetro o
assentamento das tubulações deve ser feito
de tal forma que as geratrizes superiores
externas sejam coincidentes.

9.3.11.1 Preparo do fundo de vala
O fundo da vala deve ser regular e uniforme,
obedecendo à declividade prevista em projeto, e
isento de saliências e reentrâncias. As eventuais
reentrâncias devem ser preenchidas com material
adequado, convenientemente compactado, de
modo a se obter as mesmas condições de suporte
do fundo da vala normal.
a) Em terrenos firmes e secos, com
capacidade de suporte satisfatória, o apoio do tubo
pode ser feito diretamente sobre o solo (Apoio
direto), conforme figura 9.12.

FIGURA 9.12 - Assentamento com apoio direto
no solo
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b) Em terrenos firmes, com capacidade
suporte satisfatória, porém situado abaixo do
nível do lençol freático, após o necessário
rebaixamento do fundo da vala, deve ser
preparado um lastro de brita 3 e 4 ou cascalho
grosso com a espessura variando de 10 cm a
15 cm, com uma camada adicional de 5 cm de
material granular fino, conforme figura 9.13.

FIGURA 9.13 - Assentamento sobre leito de material
granular

FIGURA 9.14 - Apoio sobre laje e berço de concreto

• Lastro de brita 3 e 4, ou cascalho grosso
com espessura mínima de 15 cm, conforme figura
9.15.
• Embasamento de pedra de mão, com
espessura máxima de 1,00 m, conforme figura 9.16.
• Estacas com diâmetro mínimo de 0,20 m e
comprimento mínimo de 2,00 m, conforme figura
9.17.

FIGURA 9.16 - Laje sobre embasamento de
pedra de mão (fundação)
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Nos casos (a) e (b), uma vez concluído o
nivelamento e o adensamento do material, devese preparar uma cava para o alojamento da
bolsa do tubo, abrangendo no mínimo um setor
de 90° da secção transversal.
c) Em terrenos compressíveis e instáveis
(p.ex. argila saturada ou lodo), sem condições
mecânicas mínimas para o assentamento dos
tubos, o apoio da tubulação é feito sobre laje de
concreto simples ou armado, conforme figura
9.14, executada sobre um dos tipos de fundação:

FIGURA 9.15 - Laje sobre lastro de brita (fundação)

FIGURA 9.17 - Laje sobre estaca (fundação)
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Para o perfeito apoio dos tubos sobre a
laje, deve ser executado um berço contínuo
de concreto com altura de 1/3 a 1/2 diâmetro
do tubo.
d) Em terrenos rochosos a escavação
que foi aprofundada, de pelo menos 15 cm,
deve ser reenchida com material granular
fino para garantir um perfeito apoio à
tubulação, conforme figura 9.18.
FIGURA 9.18 - Assentamento sobre leito de
material granular fino

9.3.11.2 Juntas
Antes da execução das juntas, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão
perfeitamente limpas.
a) Juntas elásticas
A execução das juntas elásticas deve obedecer a seguinte seqüência:
• Verificar se os anéis correspondem ao especificado pela NBR 8890 e se estão em bom
estado e livre de sujeiras, principalmente, óleos e graxas.
• Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e, principalmente,
a região de encaixe do anel. Verificar se o chanfro da ponta do tubo não foi danificado.
• Colocar o anel no chanfro situado na ponta do tubo, observando-se que o mesmo não deve
sofrer movimento de torção, durante o seu posicionamento.
• Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo já assentado, proceder o alinhamento da
tubulação e realizar o encaixe, empurrando-o manualmente (alavancas) ou através de equipamentos
(tirfor). Tomar o devido cuidado para não danificar o tubo na operação de encaixe e não provocar
esforços no anel, tais como, tração, torção, ou compressão.
• Verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento.
Não utilizar, em hipótese alguma, lubrificante nos anéis, que possam afetar as características
da borracha, tais como, graxas ou óleos minerais.
b) Juntas elásticas incorporadas
A execução das juntas elásticas deve obedecer a seguinte seqüência:
• Verificar se o anel incorporado ao tubo corresponde ao especificado e se esta em bom
estado e livre de sujeiras, principalmente, óleos e graxas.
• Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e, principalmente,
a região do anel. Verificar se o chanfro da ponta do tubo não foi danificado.
• Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo já assentado, proceder o alinhamento da
tubulação e realizar o encaixe, empurrando-o manualmente (alavancas) ou através de equipamentos
(tirfor). Tomar o devido cuidado para não danificar o tubo na operação de encaixe e não provocar
esforços no anel, tais como, tração, torção, ou compressão.
• Verificar se o anel de borracha não foi danificado.
Não utilizar, em hipótese alguma, lubrificante no anel, que possa afetar as características da
borracha, tais como, graxas ou óleos minerais.
c) Juntas rígidas
A execução das juntas rígidas deve obedecer a seguinte seqüência:
• Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e verificar se o
tubo não foi danificado.
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• Após o correto posicionamento da ponta do tubo junto a bolsa do tubo já assentado, proceder
o alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. Tomar o devido cuidado para não danificar o tubo na
operação de encaixe.
• Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, respaldadas com uma
inclinação de 45° sobre a superfície do tubo.
• Verificar se a argamassa foi colocada em todo o perímetro do tubo, principalmente na base
da geratriz inferior do tubo.
Este tipo de junta não deve ser executada em redes de esgoto, pelo fato de permitir infiltração
e vazamento, em decorrência do deslocamento por efeito de retração e deterioração da argamassa
pelo ataque do esgoto.
d) Conexão no poço de visita
• A execução da conexão do tubo ao poço de visita, deve ser realizada por métodos que
garantam a perfeita estanqueidade, principalmente nas redes de esgotos, de forma a evitar
infiltrações no PV.
9.3.12 Reaterro e recobrimento especial de valas, cavas e poços
As seguintes recomendações devem ser observadas na execução do reaterro:
a) Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos materiais estranhos da vala, tais como:
pedaços de concreto, asfalto, raízes, madeiras, etc.
b) Para execução do reaterro utilizar, preferencialmente, o mesmo solo escavado. Quando o
solo for de má qualidade utilizar solo de jazida apropriada. Não são aceitáveis como material do
reaterro argilas plásticas e solos orgânicos, ou qualquer outro material que possa ser prejudicial
física ou quimicamente para o concreto e armadura dos tubos.
c) O reaterro e a compactação devem ser feitos concomitantemente com a retirada do
escoramento. Para isso devem ser adotados os seguintes procedimentos:
• Numa primeira fase é mantido o escoramento e executado o reaterro até o nível da 1ª
estronca. Retira-se então a estronca e a longarina (caso seja o caso) e o travamento fica garantido
pelo próprio solo do reaterro.
• Prossegue-se com o reaterro até o nível da 2ª estronca, retira-se a mesma e a longarina
(caso seja o caso) e assim sucessivamente até o nível desejado.
• As pranchas verticais e os perfis metálicos (quando o escoramento for metálico madeira)
só deverão ser retirados no final do reaterro. Para isso utilizam-se guindastes, retroescavadeiras ou
outros dispositivos apropriados.
d) O reaterro deve ser dividido em duas zonas distintas, sendo a primeira da base da vala até
30 cm acima da tubulação e a outra do plano situado 30 cm acima da tubulação até a base do
pavimento, conforme figura 9.19.
• Inicialmente executa-se o enchimento lateral da vala, com material de boa qualidade isento
de pedras e outros corpos estranhos, proveniente da escavação ou importado e em seguida estendese o reaterro até 30 cm acima da tubulação, procedendo à compactação manualmente.
• Em seguida o reaterro deve ser feito em camadas com espessuras de 20 cm (material
solto), compactado através de compactadores manuais ou mecânicos. De preferência devese fazer o controle de compactação, de maneira que seja atingido 95% do proctor normal.
A compactação em camadas de pequena espessura (máximo de 20 cm), visa evitar
bolsões sem compactação.
• No caso de valas mais profundas, a altura da camada compactada, a critério da fiscalização,
pode ser restringida a 1 m abaixo da base do pavimento.
• Observações
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1 - Em ruas de terra ou locais onde não haverá trafego
de veículos o aterro pode ser executado em camadas
apiloadas manualmente.
2 - Não se deve em hipótese alguma utilizar
equipamentos manuais ou mecânicos para compactação
da camada de aterro situada até 30 cm acima da
tubulação, exceto, nos casos onde os tubos foram
dimensionados para tal situação.

COMPACTADO

APILOADO

e) Quando o solo for muito arenoso, o adensamento
será mais eficiente através de vibração. Portanto, pode-se
utilizar água e vibrador (do mesmo tipo utilizado em concreto).
f) De maneira geral, deve-se iniciar a compactação
do centro da vala para as laterais, tomando-se os devidos
cuidados para nas camadas iniciais não danificar a tubulação.

FIGURA 9.19 Desenho esquemático do reaterro

9.3.13 Poços de visita
Os poços de visita podem ser de três tipos: alvenaria, conforme figura 9.20, aduelas de concreto
pré-moldado, conforme figura 9.21 e concreto moldado no local. Basicamente os poços de visita compõemse de laje de fundo, câmara de trabalho
ou balão (1,00 m para diâmetro até 400
mm e 1,20 m para diâmetros de 500 mm
até 1000 mm), laje de transição, câmara
de acesso ou chaminé e tampão.
A laje de fundo deverá ser em
concreto armado, apoiado sobre lastro
de brita, e sobre a mesma devem ser
construídas as canaletas necessárias
para concordância dos coletores de
entrada e saída. As banquetas laterais
devem ter inclinação de 10% em direção
as canaletas e serão revestidas com
argamassa de cimento e areia, no traço
1:3, alisada e queimada à colher.
No caso de poços de visita em
alvenaria os mesmos devem ser
revestidos interna e externamente com
argamassa de cimento e areia no traço
1:3, alisada e queimada à colher.
Quando possível, a câmara de
trabalho ou balão terá altura mínima livre,
em relação a banqueta, de 2,00 m.
Uma vez terminada a câmara de
trabalho ou balão, sobre o respaldo de
alvenaria, topo do último anel de concreto
ou parede de concreto, será colocada
uma laje de transição com abertura
excêntrica ou não, de 0,60 m, voltada
para montante, de modo que o seu
centro fique localizado sobre o eixo do
FIGURA 9.20 - Poço de visita em alvenaria com tubo de queda
coletor principal.
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Coincidindo com a abertura, será
executada a chaminé com 0,60 m de
diâmetro e altura variável de no máximo
1,00 m, alcançando o nível da rua, com
desconto para colocação do tampão de
ferro fundido.
A chaminé somente deverá existir
quando o greide da escavação estiver
a uma profundidade superior a 2,50 m.
Para profundidades menores, o poço de
visita se resumirá a câmara de trabalho,
ficando o tampão diretamente apoiado
sobre a laje do PV.
FIGURA 9.21 - Poço de visita em aduelas prémoldadas de concreto

9.3.14 Reposição de pavimentação
9.3.14.1 Disposições gerais
a) A reposição do pavimento deve ser iniciada logo após a conclusão do reaterro compactado
e regularizado, sendo que, o executor deve providenciar as diversas reposições, reconstruções ou
reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual ao que foi removido, demolido ou
rompido. Na reposição de qualquer pavimento, seja no passeio ou no leito carroçável, devem ser
obedecidos o tipo, as dimensões e a qualidade do pavimento encontrado.
b) A reconstrução do pavimento implica a execução de todos os trabalhos correlatos e afins,
tais como, recolocação de meio-fios, bocas de lobo e outros, eventualmente demolidos ou removidos
para execução dos serviços.
c) O pavimento, depois de concluído, deve estar perfeitamente conformado ao greide e seção
transversal do pavimento existente, não sendo admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de
compensar futuros abatimentos.
d) As emendas do pavimento reposto com o pavimento existente devem apresentar perfeito
aspecto de continuidade.
e) Após a execução da pavimentação, toda área afetada pela execução da obra, deve ser
limpa e varrida, removendo-se da via pública, quando for o caso, toda terra solta, entulho e demais
materiais não utilizados, deixados ao longo das ruas onde forma executadas as redes.
f) A regularização em ruas de terra deve ser executada com motoniveladoras.
9.3.14.2 Pavimentação em paralelepípedo ou bloco
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a) As peças devem ser assentadas sobre lastro de areia de 5 cm de espessura, para blocos
articulados e 10 cm de espessura, para blocos sextavados ou paralelepípedos. Eventualmente para
melhorar as condições de suporte do solo, deve ser executado lastro de brita ou concreto magro.
b) Os paralelepípedos ou blocos devem ser assentados das bordas da faixa para o centro e,
quando em rampa, de baixo para cima.
c) No caso de rampas íngremes o assentamento deve ser feito sobre lastro de concreto magro,
com consumo mínimo de cimento de 210 kg/m3.
d) o rejuntamento deve ser feito com pedrisco ou areia, seguido do preenchimento das juntas
com asfalto.
9.3.14.3 Passeios Cimentados
a) O concreto deve ter espessura igual a do piso existente, não devendo, no entanto, ser inferior a
5,0 cm e executado sobre lastro de brita de 5,0 cm de espessura devidamente compactado. O acabamento
deve ter espessura de 2,0 cm e ser executado em argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
b) O consumo mínimo de cimento por metro cúbico de concreto deve ser de 210 kg/m3.
c) As juntas de dilatação devem ser do mesmo tipo e ter o mesmo espaçamento do pavimento
existente.
9.3.14.4 Pavimentação asfáltica
a) A reposição da pavimentação asfáltica deve obedecer às exigências dos órgãos competentes
e/ou às mesmas características do pavimento existente.
b) Na falta de exigências dos órgãos competentes a reposição da pavimentação asfáltica deve
obedecer ao especificado em projeto ou determinações do contratante e tipo de tráfego.
c) Na falta de qualquer tipo de especificação recomenda-se:
• Executar capa asfáltica com espessura mínima de 4 cm (tráfego médio e leve) a 5 cm
(tráfego pesado).
• Executar sob a capa de asfalto, base de concreto magro com consumo mínimo de 150 Kg / m3.
No caso de tráfego pesado recomenda-se base de concreto magro com espessura de 25 cm e tráfego
leve e médio 15 cm de espessura.
• Finalmente, no caso de tráfego leve e médio, executar a base de concreto magro sobre solo
do reaterro compactado a 95% do proctor normal. No caso de tráfego pesado, executar sobre o solo
de reaterro, compactado a 95% do proctor normal, sub base de pedra britada com espessura mínima
de 10 cm e posteriormente base de concreto magro.
9.3.15 Cadastro das redes
O cadastro refere-se ao conjunto de informações fiéis de uma instalação executada, apresentada
através de texto e representações gráficas em escala conveniente.
O levantamento dos elementos para a execução do cadastro deve ser feito logo após a execução
do trecho com vala aberta.
Deverá fazer parte do cadastro: planta cadastral, contendo desenho geral da área onde se
localiza a unidade; malha de coordenadas; arruamento existente devidamente identificado com
componentes físicos existentes na área, tais como, cercas, muros, portões, guaritas, postes, caixas,
cursos de água, etc; posicionamento das canalizações e órgãos acessórios em relação ao
alinhamento predial ou outros componentes físicos no caso de área não urbanizada; e planta e perfil,
incluindo planta da faixa da linha, limite da faixa e estaqueamento da linha; identificação das
interferências; travessias (rodovias, ferrovias); perfil do terreno, correspondente ao eixo da linha e
estaqueamento dos órgãos acessórios etc.
Execução de Obras
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