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1 – APRESENTAÇÃO 
 

Este compendio tem por objetivo apresentar os elementos técnicos necessários a 

elaboração do Projeto de abastecimento de água da comunidade de Serra dos Cavalos no 

município de Água Branca no Estado de Alagoas. 

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessários e suficientes, 

com o nível de precisão adequado à qualificação dos serviços a executar e, portanto, 

estimar o custo e definir o prazo de execução da obra através das soluções técnicas 

indicadas, sendo as mesmas apresentadas neste volume, nos capítulos seguintes e seus 

anexos 

Os projetos serviram para utilização da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf. em atendimento ao Convênio 

5.152.00/2020. 
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2 – LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Água Branca é um município brasileiro do estado de Alagoas, situado no sertão. 

Localiza-se a uma latitude 09º15'39" sul e a uma longitude 37º56'10" oeste, estando a 

uma altitude de 570 metros. É o segundo ponto mais alto de Alagoas. Sua população 

estimada em 2016 era de 20.422 habitantes. Possui uma área de 456,6 km² 

 

                 Figura 1 - Localização do Município 

 

 

O território de Água Branca, em meados do século XVII, fazia parte das sesmarias 

que compreendiam também os atuais municípios de Mata Grande, Piranhas e Delmiro 

Gouveia. Para diferenciar de Mata Grande, do qual durante muito tempo foi povoado, 

chamou-se primitivamente Mata Pequena ou Matinha de Água Branca. 

O topônimo Água Branca é proveniente do fato de haver, ali, uma fonte de água 

muito clara. 
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A penetração em terras do município deve-se a três irmãos de família Vieira 

Sandes, vindos de Itiúba, povoação do Rio São Francisco. 

Atraído pelas boas pastagens oferecidas pela zona da caatinga, e pela riqueza da 

região serrana, o capitão Faustino Vieira Sandes desbravou o município, instalando uma 

fazenda de gado. 

Sendo uma das principais cidades da zona da mata Alagoana. Considerada a 

“Princesa da Fronteiras” por ser uma cidade organizada e acolhedora e fazer divisa com 

o estado de Pernambuco. 

 

 

Figura 2 - Mapa do Município 
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3 – CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 
 

3.1 – CLIMA. 

É predomina o clima de estepe local. Em Água Branca existe pouca pluviosidade 
ao longo do ano. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como BSh. A 
temperatura média anual em Água Branca é 25.4 °C. 440 mm é o valor da pluviosidade 
média anual. 

 Outubro é o mês mais seco com 15 mm. Em março cai a maioria da precipitação, 
com uma média de 62 mm. 

 

Temperaturas e precipitações médias // clima em água branca 

 

Figura 3 - Clima e pluviometria 
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Outubro é o mês mais seco com 15 mm. Em março cai a maioria da precipitação, 
com uma média de 62 mm. 

 

 

 

Gráfico de temperatura água branca 

 
Figura 4 - Gráfico Temperatura 

27.5 °C é a temperatura média do mês de dezembro, o mês mais quente do ano. 
Ao longo do ano Julho tem uma temperatura média de 22.3 °C. É a temperatura média 
mais baixa do ano. 
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4 – DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE. 
 

INDICADORES EM DESTAQUE 

De forma a destacar a vulnerabilidade local, utilizamos o número de habitantes 
sem atendimento de água, coleta de esgoto e coleta de resíduos sólidos. Os números foram 
calculados subtraindo a população atendida, como disponibilizada no SNIS, da população 
total do município. 

O conceito de atendimento com relação aos serviços de drenagem urbana ainda 
não é algo consolidado, e por isso adotamos o número de domicílios sujeitos à 
inundações, reforçando a visão de vulnerabilidade. 

 
Figura 5 - Saneamento básico 

Água Branca é um dos 102 municípios do estado de Alagoas, na região Nordeste 
do país. O município possui 20.196 habitantes, 26,33% localizados em área urbana e 
73,67% em área rural. Sua área é de 468,23 km² e a densidade populacional é de 43,13 
hab/km², enquanto o estado tem, em média 119,86 hab/km². 
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O município está inserido no bioma Caatinga, e na Região Hidrográfica São Francisco. 

 Está em fase de elaboração de uma política municipal de saneamento; 
 Está em fase de elaboração do plano municipal de saneamento; 
 Não possui conselho municipal de saneamento; 
 Não possui fundo municipal de saneamento; 
 63,75% da população é atendida com abastecimento de água, frente a média de 

75,41% do estado e 83,71% do país; 
 7.322 habitantes não têm acesso à água. 
 Não há informações disponíveis no SNIS sobre Esgotamento Sanitário; 
 29,71% da população é atendida com coleta de Resíduos Domiciliares e não 

declarou se pratica coleta seletiva de Resíduos Sólidos; 
 O lixo de 4.217 habitantes não é recolhido. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O abastecimento de água potável é constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento desde a captação até as ligações prediais e 
respectivos instrumentos de medição. No decreto n° 7.217/2010 (art. 4°), detalha-se que 
são incluídas as atividades de reservação, captação e adução da água bruta, tratamento da 
água, adução da água tratada e reservação da água tratada. 

PRESTADOR DE SERVIÇO 

Companhia de saneamento de alagoas (casal) 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE SERRA DOS CAVALOS 

A comunidade de Serra dos Cavalos e não é abastecida por sistema de 
abastecimento de água regular, hoje é utilizado carro pipa e cisternas que acumulam água 
da chuva. 

       Figura 6 - Localização Serra dos Cavalos 
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5 – PROJEÇÃO POPULACIONAL. 
 

Para realizar as projeções populacionais, foram utilizados os dados dos censos de 
1991,2000 e 2010, a depender do método, disponibilizados no site do IBGE. Para o 
município, foram concebidos 4 cenários de crescimento populacional resultantes de 
métodos comumente utilizados para projeções populacionais: Curva Logística, Equação 
Decrescente, Projeção Geométrica e Projeção Aritmética. 

O Para confecção dos cálculos foi utilizado o Software PTC Mathcad Prime 7.0, 
a memória de cálculo está no Anexo 01. 

O modelo escolhido para cada município foi aquele que mais se aproximou dos 
valores de anos anteriores bem como das estimativas, buscando sempre minimizar a 
diferença entre as estimativas do IBGE e do modelo em questão. Uma vez escolhido o 
modelo, utilizou-se o mesmo para estimar a população nos anos seguintes, de forma que 
o gráfico de cada município apresente a tendência de crescimento ou decrescimento da 
população. 
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Os três métodos de projeções populacionais considerados podem ser 
categorizados como modelos de extrapolação. Os métodos e sua variação logística, 
modulam a projeção populacional em função da dinâmica populacional projetada para 
uma área maior. Para esse caso, é levada em consideração a intensidade de crescimento 
(taxa crescimento) da área maior (dois pontos no tempo + projeção) e das áreas menores 
(dois pontos no tempo), além da representatividade do tamanho populacional das áreas 
menores em relação à área maior.  

A variante logística do método modula a curva crescimento populacional das áreas 
menores em função de uma regressão logística de modo a evitar que as curvas de projeção 
populacional das áreas pequenas assumam valores vertiginosamente elevados (fora do 
que é esperado) e/ou negativos ("dizimação da população"), no longo prazo da projeção. 

Por fim, o método geométrico parte das intensidades de crescimento (taxas de 
crescimento anuais médias de cada subárea), assumindo o pressuposto de crescimento 
geométrico delas, extrapolando as taxas observadas em períodos pretéritos (entre dois ou 
mais recenseamentos) para o horizonte temporal para o qual se quer projetar as 
populações. 

Métodos aplicados 
 

 Curva Logística  

 
       Equação 1 - Curva Logística 

 
 Equação Decrescentes. 

 
 

  
      Equação 2 - Equação Decrescentes 

 
 Equação Potencial. 

 
 
 

 

    Equação 3 - Equação Potencial 
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 Equação Aritmética. 

 
 
  
 
 
   Equação 4 – Equação Aritmética. 

 
Comparativo entre os métodos. 
 
Gráfico 1 – Projeção de Crescimento. 

 
. 

5 – ESTUDO DAS DEMANDAS. 
 

5.1 Demanda de água para abastecimento público 

Para o dimensionamento da demanda de água foram utilizados critérios e 
parâmetros de projetos previstos em Normas Técnicas Brasileiras, padrões da CASAL e 
outros consolidados pelo uso, pertinentes ao tema sistema de abastecimento de água. 

Os parâmetros utilizados para o cálculo foram os seguintes: 

• População Atendida (hab) 3.275; 

• Consumo per capita - L/hab.dia 150; 

• Índice de Perdas no sistema 25 %; 
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• Índice de Atendimento (%) 98,89% ;  

• Coeficiente do dia de maior consumo – K1: 1,2 (NBR 9649/1986); 

• Coeficiente da hora de maior consumo – K2: 1,5 (NBR 9649/1986). 

 

5.2 Consumo per capita. 

Para o estudo das demandas utilizaremos como consumo per capita o valor de 150 
l/hab.dia, seguindo a recomendação da CASAL em sua Norma Interna GEENG – 04. 

 

5.3 Índice de perdas no sistema 

Os índices de perdas no sistema de abastecimento não foram publicados no SNIS 
e o setor operacional da CASAL informou que este controle não é realizado no município, 
portanto para o cálculo de demandas foi utilizado o índice médio do estado de Alagoas 
no ano de 2016, fornecido pela CASAL, que é igual a 50,80%. 

Este índice está relacionado a perdas gerais no Sistema de Abastecimento de Água 
(SSA), pois não foram encontradas informações sobre perdas na reservação, distribuição, 
perdas comerciais, etc. 

Esse índice pode ser classificado como “ruim” para a realidade brasileira, 
conforme Tabela 08, a se 

Tabela 1 - Classificação do sistema segundo o índice de 
perdas Fonte: Tsutiya M. T., 2006. 

Índice de Perdas (%) Classificação do sistema 

<25 Bom 
Entre 25 e 40 Regular 

>40 Ruim 
 

Como o sistema está sendo todo renovado, consideraremos como bom, e será 
utilizado nos cálculos o índice perdas de 25%. 

A vazão de perdas é determinada pela equação apresentada a seguir e para o 
dimensionamento do sistema de abastecimento de água deve ser acrescida nas vazões 
médias, máxima diária e máxima horária. 

𝑄 =
( )

− 𝑄            
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                          Equação 5 – vazão de perdas 

Onde: 

 Qp = Vazão de Perdas (L/s); 

 Qm = Vazão Média (L/s); 

 P = Índice de Perdas (%). 

 

5.4 Cálculo de demandas de água 

Para dimensionamento das diversas unidades de um sistema de abastecimento de 
água, devem ser definidas vazões: 

A Vazão média anual será calculada pela fórmula abaixo: 

 Vazão média em l/s 
 

𝑄 =
.

           

                              Equação 6 – vazão média 

Onde: 
Q = vazão média anual, l/s 
P = População abastecimento a ser considerada no projeto  
q = taxa de consumo médio anual per capita em l/habxdia 
h = número de horas de funcionamento do sistema  
 

 Vazão do dia de maior consumo em l/s 
 
 

𝑄 =
.

           

                              Equação 7 – Vazão máxima diária 

 Vazão do dia de maior consumo e da hora de maior consumo em l/s 
 

𝑄 =
.

           

             Equação 8 - Vazão máxima horaria 

Os valores das vazões que serão utilizados para os dimensionamentos estão 
dispostos na Tabela 9. (Anexo 1) 
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Tabela 2 - vazões de projeto Abastecimento de Água. 

Vazão média Qm Vazão máxima 
diária Q1 

Vazão máxima 
horaria Q2 

Vazão de Perdas 
Qp 

Ouricuri 
4,679m³/h 5,615m³/h 8,423m³/h 2,808m³/h 

Batuque 
2,433m³/h 2.920m³/h 4,380m³/h 1,460m³/h 

Preguiçoso  
1,310m³/h 1.572m³/h 2,358m³/h 0,786m³/h 

Serra dos Cavalos  
16,097m³/h 19,316m³/h 28,974m³/h 9,658m³/h 

 

 

7 – CAPTAÇÃO. 
 

             A captação do sistema do abastecimento se dará na adutora que abastece a cidade 
de Água Branca, esse adutora é gerenciada pela CASAL Companhia de Abastecimento 
de Saneamento do Estado de Alagoas, a qual em reunião com a Codevasf e a Prefeitura 
de Água Branca indicou que o abastecimento de água da comunidade de Serra dos 
Cavalos já estava inclusa em suas Metas. 

A CASAL nesta mesma reunião já disponibilizou parte do projeto aqui utilizado, 
sendo entregue o projeto da rede de distribuição e os detalhamentos dos reservatórios, 
bem como apontando o ponto da captação (24 L, 617541.28 m E, 8977062.00 m S) 

As vazões para atendimento das Comunidades atendidas pela adutora aqui 
projetada, conforme tabela 2, já se encontrão previamente autorizadas pela CASAL, uma 
vez que essas demandas já aviam sido foco de estudo da Companhia.  

 

8 – ADUÇÃO. 
 

Inicialmente a adutora tinha sido concebida para ser uma única linha, contendo 
4.861m, (figura 7) ligando a captação até a comunidade Serra dos Cavalos, está 
configuração traz alguns problemas práticos, pois a pressão no regime permanente chega 
a 142,69 m de coluna de água e no regime permanente chega a 158,59 m de coluna de 
água (gráfico 2). 
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               Figura 7 – Configuração 01 da Adutora Allievi 3.0 

 

 

                           Gráfico 2 – Pressões configuração 01 na Adutora Allievi 3.0 

 

Com os valores de pressão desta magnitude, podem ocasionar problemas na 
tubulação próxima ao recalque, mesmo utilizando o PVC DEFOFO de 1.6MPA, não seria 
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suficiente, pois a mesma estaria muito próxima do limite de utilização do tubo, o que não 
é recomendado. Neste caso teríamos que utilizar uma parte da tubulação de Ferro fundido. 

Ainda teremos que lidar com pressões muito altas, o que dificulta a operação, 
devido a esses fatos foi necessário dividir o bombeamento em dois.  

Ficando dividindo em dois trecho, e colocando um segundo bombeamento no nó 
58 que tem por coordenada seguinte cota 704.785m  e distancia 1122.833m. conforme 
figura 8.   

                Figura 8 – Configuração 02 da Adutora Allievi 3.0 

 

As pressões nesta configuração do sistema são muito mais adequadas, bem como 
gera uma economia significativa nos materiais da adutora nesta configuração, conforme 
demonstrado nos gráficos das pressões do regime premente e do regime transitório, 
gráfico 3, temos o sistema foi projetado para atender a comunidade de Ouricuri em um 
próxima etapa, fazendo mais sentido deixar o segundo reservatório para essa etapa futura 
e bombeando um vazão menor até o terceiro reservatório, assim como foi simulado no 
Epanet. 

                           Gráfico 3 – Pressões configuração 2 Allievi 3.0 
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 Os cálculos relativos à Adução estão no Anexo 1. 

 

9 – TRATAMENTO.  

Não será necessário tratamento, uma vez que a adutora de captação é de água 
tratada. 

 

10 – RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. 
 

Foram calculados dois reservatórios elevados de 20m³  para a rede de serra dos 
cavalos, dois reservatórios  apoiados de 20 m³ para o rebombeamento e dois reservatórios 
apoiados de 20 m³ para a captação.  

 

11 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO. 
 

O projeto da rede de distribuição foi elaborado e fornecido pela CASAL. Se 
encontra nos volumes disponibilizados. 
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12 – ESTUDO DE TRANSITÓRIOS HIDRÁULICOS. 
 

Foi Utilizado o Aliievi Versão 3.0.0 para elaborar os estudos de transitórios 
hidráulicos, “ALLIEVI é um programa que proporciona condições para analisar e 
verificar os efeitos transitórios de manobras efetuadas nos elementos do sistema 
hidráulico. O programa permite analisar o escoamento em redes hidráulicas de condutos 
forçados alimentadas por vários reservatórios, com várias estações de bombeamento, e 
com o fluxo regulado por estações de válvulas formando redes malhadas, ramificadas ou 
mistas” (Manual Técnico – Allievi). 

O Allievi possibilitou verificar os cálculos já realizados no anexo 1, gerando assim 
duas simulações uma no regime permanente e outra no regime transitório. 

1 Modelo  

O estudo de Transitórios Hidráulico foi realizado no utilizado a configuração 2 
(dois), todos os dados utilizados na simulação foram extraídos do Anexo 1 – Memória de 
Cálculo.  

Tabela 3 – Elementos do sistema. 

OS ELEMENTOS UTILIZADOS 
1 Nós 

 
2 Reservatório 

 
3 Tubulações 

 
4 Estação de Bombeamento 

 
 

12.2 Parâmetros 

Os parâmetros para geração do modelo foram retirados do Anexo 1, que são: 

 Extensão da tubulação a sua topologia. 
 Características das bombas. 
 Cotas 
 Vazões 
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Figura 9 – Modelo utilizado.

 

 

 

 12.3 Resultados da simulação Regime Permanente. 

A simulação foi finalizada com o cálculo do regime permanente em 162 iterações. 

Tabela 4 - Dinâmica no Nós 

 

 

 

Tabela 5 – Dados das Tubulações. 
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Tabela 6 – Dados das Bombas. 

 

 

12.4 Simulação Regime Transitório. 

  

     Gráfico 4– Envolvente H em tubulação H=H(x) 

 

 

Gráfico 5 – Envolvente P em tubulação P = P(x) 
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Gráfico 6 – Altura de Bombeamento Hb=Hb(t) 
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Tabela 7 – Ventosas 
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Em análise do estudo de transitórios foi possível tirar as seguintes conclusões: 

 Não há necessidade de elementos especiais de proteção da adutora 
 A pressão máxima é de 95,96 mca. 
 Podemos utilizar tubos Tubulação de aço carbono, DN 150MM,  com 

revestimento epóxi ou zincado. 
 As ventosas estão locadas na tabela 7. 

 

12.4 Comparativo dos custos de Materiais. 

No presente projeto foram consideradas as soluções utilizando-se Tubulação de 
PVC DEFOFO 1,6 MPA e Tubo de Aço Carbono com revestimento epóxi ou 
zincado, com acoplamento rápido (GIBOAULT, K ou similar) ambas com DN de 
150mm, no sentido de realizar a comparação tanto do desempenho de cada Tubo, como 
também os impactos na velocidade da obra bem como nos custos associados a cada 
solução. Desta forma passamos a expor as considerações observadas. 

Levando-se em consideração o desempenho, observamos que a tubulação de Aço 
carbono possui uma maior resistência às pressões envolvidas no processo de adução e, 
como já verificado, as pressões de projeto ficariam no limite de utilização da tubulação 
de PVC, neste sentido foi recomendada a utilização da tubulação em Aço Carbono. 
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Tratando-se dos impactos de cada solução nos custos da obra, vislumbra-se uma 
diferença de apenas R$ 10,13 por metro de tubulação, conforme a Tabela 01 abaixo 
apresentada.  

Descrição Valor 
Custos de Fornecimento e instalação da 
tubulação de PVC DEFOFO 1,6 MPA 

         R$ 629,43/m 

Custos de Fornecimento e instalação da 
tubulação de Aço Carbono          R$ 619,30/m 

Diferença             R$ 10,13/m 
 

De outra banda, a utilização da tubulação de PVC demanda os serviços de 
escavação que são mais demorados do que se considerarmos a tubulação de Aço Carbono 
que é feita apoiada em blocos de concreto com juntas soldadas. Este fato faz com que a 
solução com o tubo de Aço Carbono seja possível a realização das obras em apenas 3 
meses, gerando uma diminuição de 5 meses de obra, a qual seria de 8 meses com a 
utilização da solução da tubulação de PVC. 

Desta forma, considerando a maior resistência às pressões de projeto e uma maior 
velocidade da obra, apesar do pequeno impacto negativo no aumento do custo por metro 
da tubulação da obra, observamos que a utilização mais recomendada neste projeto é a do 
Tubo de Aço Carbono com revestimento epóxi ou zincado, com acoplamento rápido 
(GIBOAULT, K ou similar). 

 

13 – SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
PROJETADO. 

 

Foi utilizado O Epanet 2.0 para simular o funcionamento do sistema, por um 
período de 24h, “O EPANET é um programa de computador que permite executar 
simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água 
em redes de distribuição pressurizada. Uma rede é constituída por tubulações, bombas, 
válvulas, reservatórios de nível fixo e/ou reservatórios de nível variável. O EPANET 
permite obter os valores da vazão em cada tubulação, da pressão em cada nó, da altura de 
água em cada reservatório de nível variável e da concentração de espécies químicas 
através da rede durante o período de simulação, subdividido em múltiplos intervalos de 
cálculo. Adicionalmente, além de espécies químicas, o modelo simula o cálculo da idade 
da água e o rastreio da origem de água em qualquer ponto da rede” (Mado do Usuário – 
Epanet 2.0 Brasil) 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

13.1 Modelo. 

Foram utilizados todos os elementos do sistema de abastecimento de água para 
executar a modelagem, faremos em sequencia a exposição de cada elemento e parâmetro.   

Tabela 8 – Elementos Rede 

OS ELEMENTOS UTILIZADOS 
1 Nós Os nós são os pontos da rede de união dos trechos, onde a água 

entra e sai da rede. 

2 Reservatórios de Nível 
Fixo 

Os reservatórios de nível fixo são nós especiais que representam 
um volume de armazenamento de água, 
de capacidade ilimitada e carga hidráulica constante 

3 Reservatórios de Nível 
Variável 

Os reservatórios de nível variável são também nós especiais da 
rede, possuindo uma capacidade de armazenamento 
limitada e podendo o volume de água armazenada variar ao longo 
da simulação 

4 Tubulações As tubulações são trechos que transportam água entre os vários 
pontos da rede 

5 Bombas As bombas são trechos da rede que transferem energia para o 
escoamento, aumentando a sua altura manométrica 

6 Válvulas As válvulas são trechos que limitam a pressão ou a vazão num 
ponto particular da rede 

 

Figura 10 – Adutora SAA Serra dos Cavalos. 
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Figura 11 – Esquema da adutora 
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Figura 14 – Reservatório 
nível Fixo  

Figura 13 – Reservatório 
Nível Variável 

 

Figura 15 – Reservatório 
de nível Variável 

Figura 12 – Perfil de consumo. 
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 Figura 16 – Válvula 
Sustentador de pressão   

 
 

Figura 17 – Bomba 01  
Figura 18 – Bomba 02 
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Figura 19 – Curva da Bomba 01 Figura 20 – Curva da Bomba 02 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Resultados da Simulação. 

 

Figura 21 – Perfil do Terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Zonas de Pressão. 
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Figura 23 – Pressão da Adutora as 15h  

 

 

 

 

Figura 24 – Pressão no ponto de maior pressão nó 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Pressão no ponto de menor pressão nó 232 
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Figura 26 – Nível de água nos reservatórios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27 -  Balanço de Vazão na Rede 

 

 

 

 

 

 

 

14 – LIGAÇÕES DOMICILIARES 
 

Não trataremos neste volume, é necessárias uma ampliação das ligações e 
substituições dos hidrômetros, mas como o recurso disponível na Codevasf não será 
suficiente para realizar essa ampliação, trataremos deste tema no Volume 02 

15 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as orientações gerais de 
caráter técnico, que deverão ser seguidas nas obras de implantação do Sistema de 
Abastecimento do Loteamento Guaribas. 

Tudo será executado de acordo com os projetos respectivos e em consonância com 
as atuais Normas Técnicas da ABNT e da CASAL: 
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14.1 - INSTALAÇÕES DOS CANTEIROS. 

Os canteiros de serviços deverão se localizar nos pontos mais próximos das principais 
frentes de trabalho ou dos centros de gravidade das áreas com maiores construções, com 
acesso fácil através de áreas bem conservadas, e abrigarão todos os equipamentos, 
materiais e mão de obra necessárias à execução dos serviços contratados. 

Os locais escolhidos para construção dos canteiros de serviços deverão ser aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. Apesar da aprovação, não caberão à CONTRATANTE, em hipótese 
alguma, os ônus decorrentes de manutenção e acesso das áreas escolhidas. 

A instalação dos canteiros ficará a cargo da EMPREITEIRA, que deverá apresentar 
croquis contendo atualização do terreno e suas dependências, para prévia aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

Todos e quaisquer ônus decorrentes ou indiretamente das ligações de água, luz e força e 
dos respectivos consumos, são de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA. 

 

14.2 - SEGURANÇA NAS OBRAS 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com 
o pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independente da transferência desse risco 
a companhias ou institutos seguradores. 

Para isso a EMPREITEIRA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação 
nacional concernente a segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as 
normas próprias e especificas para a segurança de cada serviço. 

Em caso de acidente no canteiro de obras, a EMPREITEIRA deverá: 

Prestar socorro imediato às vítimas; 

Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias 
relacionadas com o mesmo; 

Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no local da ocorrência. 

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos 
os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. 

No canteiro de obra, a EMPREITEIRA deverá manter permanentemente, durante 24 
horas, sistema de vigilância, efetuado por pessoal devidamente habilitado, munidos de 
apitos e, eventualmente, de armas de fogo, com respectivo porte concedido pelas 
autoridades policiais. 
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14.3 - PROJETOS, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E SINALIZAÇÃO 

 

- Projetos 

As obras a serem executadas deverão obedecer aos cálculos hidráulicos e estruturais, 
desenhos, memoriais e especificações dos projetos existentes. 

No caso de eventuais divergências entre elementos de projetos serão obedecidos os 
seguintes critérios: 

- Divergências entre cotas assinaladas e as dimensões medidas em escalas: prevalecerão 
as primeiras; 

- Divergências entre desenhos de escalas diferentes: prevalecerão os de maior escala 
(denominador menor de relação modular); 

No canteiro de trabalho deverá ser mantido em bom estado pelo menos um jogo de 
plantas, memórias, especificações de projeto, para consultas pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos os aspectos particulares do projeto, omissos ou ainda os de obras complementares 
não considerados no projeto serão, em ocasião oportuna, especificados e detalhados pela 
FISCALIZAÇÃO com a autorização do projetista. Deverão ser obrigatoriamente 
executados, desde que sejam necessários a complementação técnica do projeto. 

 

14.4 - Serviços de Topografia 

Caberá à EMPREITEIRA a locação das tubulações, caixas de registros ou ventosas e 
demais elementos necessários a implantação do projeto, devendo-se observar as 
interferências com sistemas de esgotos e drenagem pluvial. 

A EMPREITEIRA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela 
FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico, seja de campo como de 
escritório e relativo à obra. 

 

14.5 - Execução de Cadastro 

Deverão ser cadastrados pela EMPREITEIRA todos os trechos de rede de distribuição. 

O levantamento cadastral deve ser efetuado antes da reposição de terra na vala. 

O cadastro será apresentado nas seguintes plantas: 
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Plantas de conjunto; 

Plantas de setores; 

Plantas de cruzamento; 

 

14.6 - Sinalização 

Nas saídas e entradas de veículos pesados em áreas de empréstimo, bota-fora ou frentes 
de serviços, deverá ser providenciada sinalização adequada, diuturna, especialmente nos 
casos de eventuais inversões de tráfego. 

As vias de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras e com a 
devida sinalização de desvio, devendo, durante a noite, ser iluminada. 

Qualquer acidente ou problema decorrente da falta de sinalização adequada será de inteira 
responsabilidade da EMPREITEIRA, que arcará com todo e qualquer ônus devido. 

 

 

14.7 - SERVIÇOS 

 

- Dimensões Gerais 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com projetos executivos e 
prescrições contidas nas presentes especificações e Normas Técnicas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

- Serviços Preliminares de Desobstrução e Limpeza das Áreas de Trabalho 

Nas áreas onde se desenvolverão os trabalhos para locação e assentamento das tubulações 
deverá ser procedida à remoção de vegetação e/ou solo superficial impróprio. 

Os detritos e/ou entulhos resultantes da desobstrução deverão ser removidos para locais 
adequados fora da área da obra, sob total responsabilidade da EMPREITEIRA. 

 

14.8 Locação 

A EMPREITEIRA receberá por intermédio da FISCALIZAÇÃO: 
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a) Plantas de locação; 

b) Marcos de referências planialtimétricas fora da área de escavação ou aterro, com uma 
planta de situação dos marcos. 

 

A EMPREITEIRA deverá executar: 

a) Locação das obras: a poligonal deverá ser amarrada aos marcos existentes, indicados 
pela FISCALIZAÇÃO. 

Locação e nivelamento da vala e da tubulação: para a instalação da tubulação, a partir da 
poligonal correspondente ao seu eixo, serão marcados os dois bordos das valas a serem 
abertas. As cotas dos fundos das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 metros, antes 
do assentamento da tubulação, para que sejam obedecidas as cotas de projeto. 

 

- Remanejamento de Interferências 

A EMPREITEIRA deverá providenciar os remanejamentos de instalações que 
interferirem nos serviços a serem executados. 

Os remanejamentos deverão ser programados pela EMPREITEIRA com a devida 
antecedência e de acordo com a FISCALIZAÇÃO, proprietários e/ou Concessionárias 
dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas. 

Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o 
remanejamento são de responsabilidade exclusiva da EMPREITEIRA, que deverá obter 
todas as informações a respeito das instalações a remanejar. 

 

- Demolições, Retiradas e Remoção de Pavimentação 

No caso de remoção da pavimentação, além das instruções peculiares a cada caso, a serem 
dadas oportunamente pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser observado o seguinte: 

 

a) Nos casos de materiais aproveitáveis, estes serão retirados e arrumados em locais 
adequados; 

b) Quando houver necessidade de remoção de guias a operação será realizada até o ponto 
de concordância com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumação deverão ser limpos 
de massas de rejuntamento aderentes; 
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c) Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolição ou 
remoção serão transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora escolhido pela 
FISCALIZAÇÃO ou, no caso desta não se pronunciar, em locais a critério da 
EMPREITEIRA. 

 

14.9 - Escavação 

A escavação poderá ser manual ou mecânica, em função das interferências existentes, a 
critérios da EMPREITEIRA. 

Antes de iniciar a escavação, a EMPREITEIRA fará a pesquisa de interferências do local, 
para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, e outros elementos 
ou estrutura que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima a mesma. 

Existindo redes de outros serviços públicos, tubulações ou não, situados nos limites das 
áreas de delimitação das valas, ficará sob a responsabilidade da EMPREITEIRA a não 
interrupção daqueles serviços, até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados. 

As valas para receber as tubulações serão escavadas segundo a linha do eixo, devendo ser 
respeitado o alinhamento e as cotas indicadas no projeto. 

Os materiais provenientes das escavações e que se prestarem ao aterro deverão ser 
colocados ao lado das valas, a uma distância mínima de suas bordas idêntica à sua largura. 

A EMPREITEIRA deverá manter livres as grelhas, tampões e “bocas-de-lobo” das redes 
dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes ser danificados 
ou entupidos. 

As valas deverão ter sempre que possível seção retangular e fundo perfeitamente 
regularizado para que os tubos não sofram flexões indesejáveis durante o assentamento. 

As valas deverão ter largura igual a pelo menos D + 30cm, onde D é o diâmetro externo 
do tubo a assentar. 

 

14.10 - Esgotamento de Valas e rebaixamento do Lençol Freático 

A drenagem do terreno poderá ser feita por bombeamento de água na vala, ou através de 
rebaixamento do lençol freático com ponteiras filtrantes e bombas a vácuo. 

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou 
combustível, manutenção, operação e guarda dos equipamentos, será de responsabilidade 
da EMPREITEIRA. 
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A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar o alagamento 
das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as 
instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o 
completo aterro das valas até uma altura mínima acima da geratriz superior dos tubos 
igual a 0,70 x D, onde D é o diâmetro dos mesmos. 

 

14.11 Transporte e Armazenamento de Tubos 

Os materiais serão transportados ao local da obra pela EMPREITEIRA, correndo por 
conta da mesma o risco e responsabilidade por eventuais perdas ou danos. 

Em todas as fases do transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser tomadas 
todas as providencias para evitar choques que afetem a integridade dos materiais, e atritos 
que causando ranhuras comprometam os tubos em sua estanqueidade. 

 

14.12 Escoramento 

Atendendo à segurança da obra, a EMPREITEIRA deverá providenciar o escoramento 
adequado das valas, em função do solo encontrado, profundidade de assentamento da 
tubulação, interferência locais, obstáculos, aproximação de prédios etc. 

Será obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,50m (Portaria nº. 
46 do Ministério do trabalho, de 09/02/1962). 

 

Os tipos de escoramento a serem utilizados serão determinados pela FISCALIZAÇÃO e 
serão os seguintes: 

a) Escoramento Descontínuo Comum; 

O escoramento descontínuo comum é constituído de: 

- Pranchas de peroba ou madeira similar de 0,027 x 0,16 m, espaçadas de 0,16 m, com 
ficha de 0,15m; 

- Longarinas de peroba ou madeira similar de 0,06 x 0,16 m, colocadas ao longo da vala. 
Será colocado um par de longarinas a cada 1,50m de profundidade. 

 

- Estroncas de eucalipto ou similar de diâmetro 0,20m, espaçadas de 1,35m. 
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Recomenda-se este tipo de escoramento no assentamento de tubulações com 
profundidade de valas de até 2,00m, em terreno firme e seco. 

 

b) Escoramento Contínuo Simples 

O escoramento contínuo simples é constituído dos seguintes elementos: 

- Pranchas simples de peroba ou madeira similar de  0,027 x 0,16 m, espaçadas de 0,16 
m, cravadas uma ao lado da outra, ao longo de toda a vala, com ficha de no mínimo 0,15m; 

- Longarinas de peroba ou madeira similar de 0,06 x 0,16 m, colocadas ao longo da vala. 
Será colocado um par de Longarinas a cada 1,50m de profundidade; 

- Estroncas de eucalipto ou similar de diâmetro 0,20m, espaçadas de 1,35m. 

Recomenda-se sua aplicação no assentamento de tubulações com profundidade de valas 
de até 2,50m. 

 

Observações: 

Nos escoramentos em escavações abaixo do lençol freático em solo que apresentem reais 
dificuldades quanto a fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala, o 
comprimento das “fichas” deverá ser convenientemente dimensionado. 

As recomendações quanto à aplicação dos vários tipos de escoramento são de ordem 
geral. Caberá à EMPREITEIRA, em função das características locais, estudar a solução 
mais adequada para cada trecho da obra, de modo a se garantir as mais completas 
condições de segurança no trabalho durante a execução dos serviços. 

 

14.13 - EMBASAMENTO 

 

A FISCALIZAÇÃO determinará os tipos de embasamento e os locais onde os mesmos 
serão executados. Compreendem os seguintes tipos: 

 

- Simples 

A tubulação é assentada diretamente sobre o fundo da vala escavada e regularizada. 
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- Lastro 

A tubulação é assentada sobre lastro de areia. 

 

- Lastro, Laje e Berço 

A tubulação é assentada sobre laje e berço de concreto armado executados sobre lastro de 
pedra britada 

A definição sobre o tipo de embasamento a ser utilizado será das características do 
subsolo, diâmetro das tubulações e profundidade das valas. 

No caso em que o fundo da vala se apresentar em rocha ou material indeformável, deverá 
ser colocada camada de areia de espessura não superior a 10cm. 

Em valas rasas, na presença de água e com terrenos lodosos sem capacidade de suporte, 
recomenda-se a substituição do solo por lastro de areia. 

 

14.14 Assentamento dos Tubos 

Antes do assentamento deve-se verificar cuidadosamente o estado dos tubos, assim como 
seu interior, para a retirada dos corpos estranhos. 

A cada interrupção dos trabalhos, a extremidade da tubulação já colocada deve ser 
fechada com um tampão, para evitar a entrada de animais ou introdução de corpos 
estranhos. 

Antes da execução das juntas, deve-se verificar a ponta, a bolsa e os anéis estão limpos e 
secos. 

Deverão ser rigorosamente seguidos as recomendações do fabricante dos tubos e 
conexões, referente ao assentamento destes, bem como as Normas Brasileiras pertinentes 
ao assunto como: 

PNB-115 – “Execução de tubulações de Pressão em PVC Rígido com junta soldada, 
rosqueada ou com anéis de borracha”; 

PNB-EB 2:09.26-024 – “Junta Elástica para Tubos e Conexões de Ferro Dúctil” 

 

14.15 Aterro de Valas 

No caso do material proveniente da escavação não se prestar para a execução do aterro, 
deverá ser utilizado material adequado, importando do empréstimo. 
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Após a execução do aterro todo o material proveniente da escavação que não houver sido 
utilizado deverá ser removido ao bota-fora. 

O aterro das valas junto às estruturas de concreto e alvenarias somente será iniciado após 
decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência das estruturas, e deverá 
ser executado com material isento de pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que 
possam danificar quaisquer elementos no interior da vala. 

A primeira camada, até a altura de 20cm acima da face superior das tubulações 
implantadas, deverá ser executada com solo arenoso, isento de impurezas, compactada 
em ambos os lados das tubulações com apiloamento manual através de soquete. 

O aterro da camada intermediária entre a primeira e a correspondente à estrutura do 
pavimento deverá será ser executado com material selecionado na própria escavação ou, 
nos casos onde não haja essa disponibilidade, com material de jazidas de empréstimo, 
compactado mecanicamente em camadas de no mínimo, 30 cm, atendendo às seguintes 
condições: 

 

Terrenos arenosos: grau de compacidade 60%; 

Terrenos coesivos: densidade aparente seca, média não inferior a 95% do Próctor Normal. 

Para o reaterro de quaisquer escavações executados na obra (sondagens, reparos em 
interferências etc.), serão observados os procedimentos descritos anteriormente. 

No caso de valas escoradas, o aterro deverá ser desenvolvido em paralelo com a remoção 
do escoramento. 

 

 

14.16 - Vias em Terra 

O revestimento primário das vias em terra será executado com material que apresente 
características semelhantes ao originalmente existente, aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
e compactados mecanicamente. Ao final dos trabalhos, deve-se regularizar todo o leito 
das vias com motoniveladora. 

 

14.17 - Ancoragens 

As ancoragens serão realizadas nos seguintes pontos: conexões, terminais, trechos 
inclinados da linha sujeitos a deslizamentos nos aparelhos. 
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A EMPREITEIRA deverá executar as ancoragens de acordo com os dimensionamentos 
e especificações fornecidas no projeto, devendo ser executados com concreto simples. o 
concreto utilizado deverá ter consumo de cimento de 200 kg/m³. 

Os blocos de ancoragens devem aderir às conexões. 

No caso de registros, recomenda-se apoiá-los convenientemente para evitar tensões nos 
tubos, resultantes de manobras e do seu próprio peso. 

 

 

14.18 - Caixa de Proteção 

Os registros e aparelhos serão protegidos por caixa de concreto armado ou em alvenarias 
de tijolos, de acordo com o projeto fornecido. 

As caixas em concreto armado, quando necessárias, deverão ter seus projetos específicos 
desenvolvidos pela EMPREITEIRA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

As demais paredes serão em alvenarias de tijolos maciços, rejuntados com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:8, assentados em camadas horizontais, sem coincidência das 
juntas verticais. As três primeiras fiadas a partir do fundo, terão as juntas abertas a 
permitir o escoamento da água de possíveis vazamentos. 

O restante das paredes, tanto interna como externamente, será revestida com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:4, após a aplicação dos chapiscos no traço 1:3 (cimento e 
areia). 

O fundo será executado em concreto simples (consumo de cimento 210 kg/m³), na 
espessura de 10 cm. 

As tampas das caixas serão em concreto armado, estrutural, fck = 15 MPa, executadas 
para atender às solicitações da carga decorrente do tráfego. 

 

14.20 Ensaio da Rede 

Antes de completo recobrimento da tubulação, a EMPREITEIRA deverá verificar se não 
houve falhas na montagem das juntas e conexões, ou se não foram instalados tubos 
avariados no transporte ou manuseio. Para essa verificação recobrem-se as partes centrais 
dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexões a  descoberto e procede-se ao ensaio 
da linha. Este deve ser realizado, de preferência, sobre trechos que para facilidade 
operacional não excedam 500m.  
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Em linhas secundárias o ensaio pode ser procedido, a critério da FISCALIZAÇÃO, com 
pressão disponível. A duração dos testes será de, pelo menos, uma hora. 

Não será considerada concluída a obra sem que se constate a perfeita estanqueidade das 
tubulações. 

 

14.21 - Desinfecção dos Tubos Assentados 

Após a conclusão dos serviços de implantação da rede de distribuição, inclusive tendo 
sido executado o ensaio da rede, a EMPREITEIRA deverá efetuar a desinfecção das 
tubulações. 

Deve-se proceder como o especificado a seguir: 

Os tubos serão desinfectados com cloro líquido, hipoclorito de cálcio ou de sódio. 

A dosagem usual, para linhas novas, é de (50 mg de cloro/litro de água),. 

A água será admitida lentamente na tubulação e permanecerá juntamente com o 
desinfetante por um período de 12h. 

Ao final da desinfecção, os registros e outros órgãos acessórios de trecho serão abertos e 
lavados com água até que sejam eliminados todos os resíduos do desinfetante. 

 

- Ramal Predial 

Deverá ser executado pela EMPREITEIRA, inclusive com fornecimento de todo o 
material necessário. 

As derivações das redes serão feitas com colar de tomada nos diâmetros das redes e 
derivação em ½” (20 mm). 

A tubulação de ligação entre a rede e o sistema de medição será em polietileno linear de 
alta densidade (PEAD), para pressão de serviço de 10 kgf/cm² e DN 20 mm. 

 

O sistema de medição será composto de: 

Hidrômetro: capacidade 3 m³/h; 

Registro de gaveta ½” de bronze; 

Tubos de conexões PVC rígido rosqueável ½” (cavalete); 

Caixa em concreto, com tampa 50 x 30 x 30 cm. 
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A EMPREITEIRA deverá deixar o ramal devidamente lacrado, porém em perfeitas 
condições de utilização. 

 

14.22 - Limpeza da Obra e Serviços Complementares 

Após o reaterro das valas, toda a área afetada pela execução da rede deverá ser limpa e 
varrida, removendo-se das vias públicas todo os detritos originados pela obra. 

Todos os danos causados às benfeitorias públicas deverão ser reparados após o aterro das 
valas. 

 

14.23 - FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS 

 

- Tubos e Conexões de PVC – Rígido – Junta Elástica – PBA 

 

- Fabricação 

Os tubos e conexões em PVC com junta elástica nos diâmetros nominais de 50 a 270mm 
deverão ser fabricados de acordo com a ABNT – NBR 5647. 

 

- Características 

Os tubos terão comprimento de 6 metros, com ponta e bolsa para junta elástica, e 
respectivo anel de borracha. 

As conexões serão em PVC ponta e bolsa ou em bolsas, com junta elástica e anéis de 
borracha, conforme tipos definidos nas listas de materiais. 

 

- Teste de Fábrica 

Os tubos deverão ser testados de acordo com as normas da ABNT, para verificação da 
estanqueidade à pressão interna. 

 

- Classe de Pressão 
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Os tubos poderão ser: 

1 – Classe 12 para pressão de serviço de 6,00 Kgf/cm². 

2 – Classe 15 para pressão de serviço de 7,50 Kgf/cm². 

3 – Classe 20 para pressão de serviço de 10,00 Kgf/cm². 

 

14.24 - Transporte, Descarga e Armazenagem 

Deverão ser adotados métodos adequados de transporte, carga, descarga e 
armazenamento que assegurem total integridade aos tubos, evitando deformações, perdas 
ou avarias que possam comprometer sua estanqueidade. 

As conexões e pertences deverão ser identificados adequadamente conforme os itens das 
listas de materiais acondicionados em caixas ou sacos, contendo externamente a relação 
dos materiais de cada volume. 

Os anéis de borracha devem ser conservados em locais ao abrigo das intempéries e não 
sujeitos a temperaturas extremas. 

Em função de sua sensibilidade a luz, recomenda-se guardá-los em local escuro e a uma 
temperatura em torno de 20º C. 

Os lubrificantes para a montagem deverão ser adquiridos, preferencialmente, dos próprios 
fabricantes dos tubos e conexões. 

As válvulas (registros) deverão ser estocadas na posição fechada e protegidas contra 
exposição ao sol. 

 

14.25 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS LIGAÇÕES DOMICILIARES 

 

- Colar de Tomada 

Para derivação em rede com diâmetro de 50 ou 75 mm deverá ser utilizado colar de 
tomada em PVC rígido com travas, com derivação em ½” rosqueável. 

Para derivação em rede com diâmetro de 100 a 250 mm deverá ser utilizado colar de 
tomada de ferro fundido e derivação em ½” rosqueável. 

 

- Tubulação de PEAD 
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Os tubos de polietileno linar de alta densidade, PEAD, a serem utilizados nas ligações, 
deverão ser no diâmetro de 20 mm, de marca reconhecida e aprovada. O fornecedor dos 
tubos deverá fornecer, também, todas as conexões especiais necessárias à montagem 
deste tipo de material. 

 

- Tubos de PVC Rígido Rosqueável 

A tubulação e peças utilizadas no “cavalete” serão em PVC rígido rosqueável para 
instalações prediais de água fria, fabricados de acordo com a  ABNT, para pressão de 
serviço de 0,75 MPa a 20º C. 

 

- HIDRÔMETRO 

Os hidrômetros serão de acordo com o especificado pela Companhia de Abastecimento 
D’água do Estado de Alagoas – CASAL. 

Bibliografia 
Azevedo Netto, J. M. (2015). Manual de Hidráulica 9ª Edição . São Paulo - SP: Edgard 

Blücher. 

Léo Heller, V. L. (2010). Abastecimento de Água para Consumo Humano V 01. Belo 
Horizonte: UGMG. 

Léo Heller, V. L. (2010). Abastecimento de Água para Consumo Humano V2. Belo 
Horizonte : UFMG. 

 

1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS NOVOS 
EQUIPAMENTOS: 

 

Conjunto motobomba anfíbio (tipo monobloco) 

Fornecimento de conjuntos moto-bomba Anfíbios (Submersível – tipo monobloco), 
entendendo-se como anfíbio o conjunto que pode ser utilizado emerso ou submerso no 
fluido bombeado, sem perda de características operacionais e construtivas, com seus 
respectivos implementos para captação ou recalque de água bruta e/ ou tratada. 

A descrição dos componentes e a concepção hidromecânica dos conjuntos moto-bomba 
a seguir enunciada, definem as condições mínimas para o atendimento das especificações.  
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Quando houver material indicado para determinado componente, este deverá ser 
entendido como preferencial e de padrão mínimo de qualidade aceitável pela contratante, 
sendo obrigatório ao fabricante, em caso de não atendimento do material designado, 
indicar materiais equivalentes ou superiores aos especificados. 

Quando o fabricante não tiver condições de atender aos detalhes das especificações 
técnicas devido à técnicas diferentes de fabricação, o mesmo deverá descrever 
completamente os aspectos que estão em desacordo com essas especificações. Assim 
como, as alterações na concepção, julgadas convenientes pelo fabricante, deverão ser 
explicitamente acusadas na proposta técnica e justificadas suas vantagens em confronto 
com as especificações exigidas, estando sua aceitação sujeita à análise da contratante.  

Os parâmetros de eficiência (vazão, altura manométrica, rendimento da bomba e fator de 
potência) reais de ensaio de cada conjunto deverão ser levantados em testes de bancada, 
utilizando-se instrumentação e equipamentos  devidamente aferidos. As referidas 
aferições deverão ser atestadas por certificados atualizados emitidos pelo INMETRO ou 
Laboratórios de Metrologia Aplicada reconhecidos nacionalmente ou ainda, por 
instituições particulares desde que aprovado pela Unidade requisitante.  

Os testes e ensaios de desempenho deverão ser executados conforme estabelecidos nestas 
Disposições Técnicas Gerais.  

O fabricante deverá efetuar as necessárias alterações e os testes serão repetidos até que o 
equipamento atenda ao especificado, sem qualquer ônus para a contratante.  

Cada conjunto moto-bomba deverá ser fornecido completo, isto é, com bomba e motor 
elétrico montados, juntamente com crivo para instalação direta na captação.  

O conjunto moto-bomba deverá ser originalmente projetado para trabalhar dentro e fora 
d’água e em qualquer grau de inclinação, bem como também trabalhar em linha. 

O conjunto moto-bomba deverá ser monobloco, formando um conjunto único entre 
motor, bombeador, carcaças externas e flanges de conexão. 

Os flanges de sucção e de recalque devem estar em posição axial.  

A carcaça deverá ser provida de parafusos com olhal, orelhas de suspensão ou equivalente 
apropriado.  

Na carcaça deverá haver uma plaqueta com uma flecha que indique o sentido de rotação 
do rotor.  
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1.1. Especificação Técnica dos conjuntos motobombas anfíbios (tipo 
monobloco): 

 

Tipo do motor: Elétrico, submerso, assíncrono e rebobinável.  

Tipo de isolação: Bobinado molhado com fio encapado  

Classe de Isolação: Y (90° C)  

Grau de Proteção: IP68W – Conforme ABNT NBR IEC 60529:2005  

Tipo construtivo: Monobloco (sem acoplamentos entre motor e bomba)  

Tipo de montagem: Vertical ou horizontal ou diagonal  

Modelo: Anfíbia  

Tensão: 380 v  

Fator de serviço: 1,15  

Tipo de Refrigeração: Próprio fluido bombeado  

Rotação: MÁXIMA PERMITIDA 1700 RPM – IVPolos (MENOR ROTAÇÃO É 
PERMITIDO). 

Frequência: 60 Hz  
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Carcaça de entrada: Ferro Fundido Nodular GGG40 (DIN 1693 / ASTM A-536 Gr 60-
40-18)  

Rotor: Ferro Fundido Nodular GGG40 (DIN 1693 / ASTM A-536 Gr 60-40-18)  

Difusor: Ferro Fundido Nodular GGG40 (DIN 1693 / ASTM A-536 Gr 60-40-18)  

Carcaça Intermediaria: Aço carbono (ASTM-A36)  

Vedação do eixo: Selo mecânico com carbeto de tungstênio  

Tipo de Mancal Radial: Deslizamento com buchas de bronze  

Tipo de Mancal Axial: Deslizamento de grafite  

Eixo: Aço SAE 4140 com revestimento em carbeto de tungstênio  

Anéis de desgaste: Bronze TM-23  

Flanges: Sucção: 200MM (ISO 2531) / Descarga: 200MM (ISO 2531) 

 

DIMENSIONAMENTO: 

O dimensionamento dos equipamentos deverá ser baseado nas informações contidas nas 
folhas de dados anexas e nas informações colhidas nas peças gráficas dos conjuntos 
módulos flutuantes a serem fornecidos.  

A visita ao local da obra é de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” 
das informações contidas nestas Especificações Técnicas e a verificação das demais 
dificuldades de execução do objeto. 

 A não verificação destas informações e dificuldades, não poderá ser invocada no 
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a 
ser estabelecidos. 

1.1 DESENHOS: 

No prazo de 30 (trinta) dias, após a emissão da respectiva ordem de fornecimento do 
contrato CONTRATADA deverá elaborar e fornecer os desenhos dimensionais dos 
conjuntos, detalhando: 

 As principais dimensões do conjunto; 

Os desenhos serão devidamente analisados pela Fiscalização da Prefeitura de Água 
Branca, que procederá sua aceitação, ou não, da seguinte forma: 
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i. Desenho Aprovado: quando não há qualquer observação ou exigência a ser 
adicionada, e a Contratada é autorizada a iniciar a fabricação do equipamento. 

ii. Desenho Aprovado com Comentários: quando há observações ou exigências 
adicionais a serem implementadas, porém a Contratada é autorizado a iniciar 
construção do painel, desde que acate os comentários e corrija o desenho. 

iii. Desenho Comentado: Neste caso há observações ou exigências adicionais muito 
importantes e a Contratada deverá corrigir a documentação e enviá-la novamente 
para aprovação. 

Os desenhos ou documentos não aprovados deverão ser reapresentados no período 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de devolução, com a incorporação dos 
comentários realizados. 

A aprovação dos desenhos pela Fiscalização da Prefeitura de Água Branca é o evento que 
autoriza a Contratada a proceder à fabricação do equipamento. 

Após a aprovação definitiva, os desenhos certificados deverão ser fornecidos em 03 (três) 
vias impressas, acompanhadas do arquivo digital gravado em CD-ROM.  

 

1.2 TESTES DE FÁBRICA: 

A CONTRATADA deverá executar os testes, na própria fábrica, ou em laboratório de 
reconhecida idoneidade, localizado no território nacional, previamente aprovado pela 
Fiscalização, utilizando pessoal especializado, equipamentos e instrumentos apropriados 
para este fim. 

Os testes serão testemunhados pela Fiscalização e aqueles que não resultarem em 
aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas do fornecedor: 

 

a) A lista de testes a serem realizados; 

b) A programação, dia a dia, dos testes a serem realizados; 

c) A lista dos instrumentos de medição disponíveis para os ensaios; 

d) Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados. 

1.2.1 Teste Hidrostático: 

O conjunto da coluna e cabeçote deverá ser submetido ao teste hidrostático aplicando-se 
o valor mais elevado entre as condições: 

a) Pressão de teste igual a 1,5 vezes a pressão de vazão nula (“shuf-off”); 
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b) Pressão de teste igual a 2 vezes a pressão nominal de operação. 

1.2.2 Teste de Desempenho: 

Os testes de desempenho serão feitos em protótipo a rotação nominal, ou em modelo 
reduzido.  Neste caso a escala do modelo deverá ser claramente indicada na proposta e 
explicitada no “programa de testes de aceitação” retrocitado, a ser submetida à aprovação 
da SEINFRA.  As tolerâncias permitidas nos testes serão aquelas prescritas pela norma 
DIN - 1944, Classe II. 

Serão levantados, pelo menos 6 (seis) pontos de operação, a partir dos quais serão traçadas 
as curvas de desempenho, até pelo menos 120% (cento e vinte por cento) do ponto 
nominal. 

1.2.3 Teste de NPSH: 

Deverá ser especificado o NPSH requerido nos pontos extremos de operação. O 
respectivo teste deverá ser feito com base no “Hydraulic Institute Standards”. 

Para o ponto especificado no contrato, deverão ser medidos e garantidos dentro das 
tolerância, os parâmetros de Q, H e HP, sendo que para os demais pontos exige-se apenas 
a medição dos mesmos parâmetros. 

Os testes deverão incluir determinação de: 

a) Vazão (Q); 

b) Altura manométrica (AMT); 

c) Potência consumida pela bomba (BHP); 

d) Potência hidráulica (WHP); 

e) Potência elétrica consumida pelo motor; 

f) Rendimento e rotação. 

A aprovação dos testes de fábrica pela Fiscalização da SEINFRA-AL é o evento que 
autoriza a Contratada a proceder à entrega do equipamento em campo. 

 

1.3 ENTREGA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS: 

A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos de manuseio de carga para proceder 
o descarregamento, a montagem e a instalação dos novos conjuntos motobomba no local 
definido em projeto executivo, para ser a Estação de bombeamento (local da obra) desta 
licitação. 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

A CONTRATADA é responsável pela boa conservação e pela integridade dos 
equipamentos, desde sua fabricação, e na entrega do equipamento deverá observar: 

1.4 No Transporte: 

1.4.1 A proteção das partes internas com óleo viscoso; 

1.4.2 A limpeza das partes metálicas expostas com produtos anticorrosivos; 

1.4.3 Todos os orifícios existentes nos equipamentos deverão ser fechados 
com “plugs” ou flanges de madeira ou com outro material semelhante; 

1.4.4 As normas de segurança para a carga e a descarga do equipamento. 

1.5 Documentação que Acompanha os Equipamentos: 

1.5.1 Capa identificadora; 

1.5.2 Índice dos Documentos; 

1.5.3 Curvas de Desempenho de Projeto; 

1.5.4 Cópia de todos Desenhos Aprovados; 

1.5.5 Plano de Fundação; 

1.5.6 Composição em corte da bomba; 

1.5.7 Sistema de Lubrificação; 

1.5.8 Folha de dados da Bomba; 

1.5.9 Plano de Pintura; 

1.5.10 Manual de Instruções de Instalação, Operação e Manutenção; 

1.5.11 Certificados de ensaios e testes realizados na fábrica, com os 
resultados obtidos; 

1.5.12 Desenhos esquemáticos de folgas e tolerâncias; 

1.5.13 Lista de peças sobressalentes, recomendável para  02 anos de 
operação. 

 

1.6 Na Inspeção de Recebimento: 

Será realizada uma inspeção de recebimento, com testemunho da transportadora, em 
todos equipamentos fornecidos, observando-se: 
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1.6.1 Antes do descarregamento, a presença de eventuais danos provocados 
durante o transporte, verificando-se as condições externas 
(deformações, falha na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.); 

1.6.2 No descarregamento, o cumprimento das normas de segurança e 
utilização dos pontos de apoio apropriados para a tarefa, conforme 
instruções do fabricante; 

1.6.3 Após o descarregamento, as condições externas (deformações, falha 
na pintura, oxidações falta de acessórios, etc.), assim como o completo 
fornecimento de acessórios, de componentes e da Documentação que 
acompanha os equipamentos. 

Após a realização da inspeção de recebimento, a Fiscalização atestará a nota fiscal dos 
equipamentos. Caso haja alguma ocorrência de inconformidade, a Fiscalização notificará 
e comunicará imediatamente a transportadora e a CONTRATADA para que sejam 
providenciadas as ações corretivas pertinentes. 

Após a aprovação da entrega dos equipamentos, a Fiscalização convocará a Contratada a 
realizar os serviços de instalação e comissionamento do equipamento.  

 

1.7 INSTALAÇÃO:  

A execução dos serviços de montagem e instalação do equipamento seguirá um Plano de 
Trabalho previamente elaborado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, onde será 
definida a programação dos serviços de campo a serem executados, com objetivo de 
minimizar o impacto da obra na operação normal do Perímetro Irrigado. 

Para a execução dos serviços de montagem e instalação do equipamento, a Contratada 
enviará uma equipe técnica, devidamente capacitada, e junto com ela todas as 
ferramentas, EPI’s, instrumentos, máquinas e materiais de consumo necessários à 
execução dos serviços, em estreita conformidade com as instruções técnicas do fabricante 
e com as demais normas técnicas anteriormente citadas. 

É responsabilidade da Contratada atender a todos requisitos e condições mínimas 
estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 
ELETRICIDADE, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar 
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços 
com eletricidade.  

Antes do início dos serviços, a contratada deverá certificar-se que os equipamentos e 
materiais necessários estejam disponíveis e em perfeito estado. 
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Caso seja observado qualquer dano ou falta de alguma das partes integrantes dos 
equipamentos, o fato deverá ser imediatamente comunicado à fabricante e providenciada 
integralização qualitativa/ quantitativa do escopo de fornecimento.  

 

1.8 COMISSIONAMENTO: 

 

Após a conclusão da instalação do novo conjunto motobomba a Contratada, acompanhada 
da Fiscalização realizará os seguintes procedimentos, de forma a garantir a perfeita 
entrada em operação dos novos equipamentos fornecidos. 

Durante os testes deverá ser verificado cuidadosamente se cada equipamento ou acessório 
está operando corretamente, cumprindo perfeitamente as funções para as quais foi 
fabricado, sem defeitos nem problemas de funcionamento devido a uma instalação 
imperfeita. 

Durante os testes, a CONTRATADA deverá registrar a operação de cada um dos 
equipamentos e anotar atentamente a operação de todos os instrumentos para cada item 
testado e em especial dados referidos ao ruído, vibração e temperatura dos mancais. Os 
níveis de vibração não deverão exceder os limites recomendados pelo “Hydraulic Institute 
Teste Code, Centrifugal Pump Section”. 

Cada unidade de bombeamento deverá ser testada isoladamente e em conjunto. 

Os testes deverão ser executados de forma ordenada e de acordo com um programa a ser 
apresentado pela CONTRATADA e sujeito à aprovação da Fiscalização. 

Os níveis de vibração estabelecidos pelo Hydraulic Institute Teste Code, Centrifugal 
Pump Section, e os limites de ruídos e temperaturas dos mancais, prescritos pelos 
fabricantes dos conjuntos motobomba, devem ser submetidos à aprovação da fiscalização 
antes do início dos testes de comissionamento, Start-up e de pré-operação. 

Os equipamentos de medição de vibrações, ruídos, rotação, temperatura dos mancais e 
vazão, devem ser especificados na proposta técnica. Estes equipamentos devem ser 
submetidos a aprovação da fiscalização, antes da realização dos testes de 
comissionamento. 

Tanto a montagem como os testes deverão ser dirigidos por um técnico de experiência 
comprovada que se responsabilizará em nome da CONTRATADA por todos os testes, 
reparos ou modificações que se fizerem necessários. 
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Todos os equipamentos e acessórios deverão funcionar perfeitamente dentro da faixa 
operacional prevista. Qualquer anormalidade deverá ser informada à Fiscalização e 
registrada no relatório final de montagem e testes. 

Todos os lubrificantes, graxas e materiais que se fizerem necessárias para a perfeita 
execução dos testes, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Todos os reparos ou modificações devidos a falhas, omissões ou defeito de montagem, 
serão corrigidos pela CONTRATADA sem ônus adicionais ao CONTRATANTE. 

 

a) Biblioteca Técnica: 

O manual de operação e manutenção do novo conjunto motobomba instalado, 
descrevendo de forma clara e objetiva todos procedimentos necessários ao seu bom 
funcionamento, deverá está disponível, juntamente com todas informações técnicas de 
todos seus componentes instalados. 

 

b) Inspeção Técnica das Instalações 

 Verificações Mínimas dos equipamentos instalados: 

 Fundação e Assentamento correto no flutuante compacto individual; 

 Certificar-se que os equipamentos e materiais fornecidos estejam em 
perfeito estado após sua instalação; 

 Verificar se a instalação dos equipamentos foi executada em estreita 
conformidade com o projeto e as instruções essenciais dos Fabricantes 

 Montagem da Tubulação de Recalque; 

 Fixação dos condutores do motor. 

 

c)  “Start up”: 

 

Em cada equipamento deverão ser executados os seguintes procedimentos: 

Antes da Primeira Partida 

 Verificar a calibragem das proteções elétricas dos motores; 

Primeira partida com motor (tipo monobloco): 
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 Proceder à partida individual do conjunto  motobomba; 

 Medir e registrar a corrente elétrica do motor e aferir sua adequação 
aos valores nominais de projeto; 

 Medir e registrar a tensão elétrica disponível nos terminais do motor; 

 Medir e registrar o fator de potência do motor e aferir sua adequação 
aos valores nominais de projeto; 

 Medir a rotação do conjunto; 

 Medir a pressão de sucção e de descarga; 

 Medir o nível de ruído e de vibrações do conjunto; 

 Medir a vazão; 

Concluído o 'start-up', todos os equipamentos deverão ter seus elementos de fixação 
reapertados e deverá ser realizada uma limpeza geral do local da instalação, recolhendo-
se todos os materiais e equipamentos não utilizados. 

 

d) Testes de Campo e Pré-operação: 

A contratada deverá monitorar o funcionamento de cada equipamento durante as 
primeiras 40 horas de operação com objetivo de executar em cada equipamento os 
seguintes procedimentos: 

 Monitorar a variação da corrente elétrica do motor; 

  Monitorar a variação do nível de ruído e de vibrações do conjunto; 

 Monitorar a variação de pressão e de sucção do conjunto; 

 Monitorar a variação de pressão e de descarga do conjunto; 

 Monitorar a variação de vazão do conjunto; 

 Verificar o aperto dos parafusos e a fixação do conjunto, ao final do 
período; 

 Aferir os manômetros, ao final do período. 
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Ao final do serviço a Contratada deverá elaborar um Relatório Final de Serviço, 
registrando os resultados de todos os ensaios e testes realizados durante o 
comissionamento do equipamento, e também o comportamento do equipamento durante 
o período de pré-operação, atestando que o mesmo encontra-se adequadamente instalado 
e operando em conformidade com suas especificações técnicas, acompanhado dos 
Certificados de Garantia dos equipamentos. 

A aprovação do Comissionamento, com seu respectivo Relatório Final de Serviço, é o 
evento pelo qual a Fiscalização autoriza  o pagamento final do contrato. 

1.9 GARANTIA: 

 

A licitante deverá garantir que os equipamentos a serem fornecidos não tenham falhas de 
projeto, construção e materiais aplicados, ser suficiente em tamanho, capacidade e que 
foram utilizados materiais próprios para preencher as condições de operação a que está 
destinado. Sua validade deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses à partir da data de 
entrada da última entrega dos equipamentos no local de execução das instalações ou de 
12 meses depois que cada unidade dos equipamentos forem colocados em operação, 
valendo o evento que ocorrer primeiro. 

A inspeção e aceitação pela Prefeitura de Água Branca em nada diminui as 
responsabilidades da licitante quanto às garantias de qualidade e de desempenho 
contratadas. 
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – QUADROS DE COMANDO DE 
PARTIDA DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS (INVERSORES DE 
FREQUÊNCIA E SOFT STARTER DE 30CV CADA). 

 

1. Objetivo 

 

Esta especificação técnica tem como objetivo estabelecer procedimentos de 
fornecimento/instalação de painel (Quadro de Comando de Partida), com 04 (quatro) 
equipamentos com com  chave de partida Soft Starter, para partida das 04 Bombas 
anfíbias (tipo monobloco). 

 

O fornecimento e serviços referidos nestas especificações compreendem os estudos, 
projetos, preparação de desenhos de fabricação, a fabricação, teste na fábrica, carga, 
transporte e descarga dos novos equipamentos no local da obra, e também os serviços de 
montagem, instalação e comissionamento dos novos equipamentos de Painéis com chave 
de partida Soft Starter. 

 

2.1. Detalhamento Técnico Exigido 

Quadro de Comando de Partida em gabinete Metálico, com com chave de partida Soft 
Starter de 25 cv (02 unidades) e 20 cv (02 unidades). Para partida de conjunto motobomba 
anfíbio (tipo monobloco). 
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2.2.  Especificação Técnica: 

 Alimentação de rede 380V-500V, 50/60HZ; 

 Nível de curto Icc=50KA/1s; 

 Ambiente abrigado, grau de proteção IP42; 

 Pintura externa lisa RAL7035; 

 Chave de manobra e fusíveis uR; 

 Reator de entrada para redução de harmônicos; 

 Temperatura de trabalho (mínima: 0°; máxima: 40°); 

 Tipo de Sistema (3TN – Solidamente Aterrado); 

 Tipologia (DFE – Retificação através de Doido – 6 pulsos); 

 Grau de Proteção (Padrão – ambiente abrigado – IP21 – 
Grelhas+Filtro Ar); 

 Acesso para Conexão dos Cabos e Comando (Padrão:  entrada de 
cabos inferior; Saída de cabos inferior ou superior); 

 Base Soleira (acesso aos chumbadores pela parte interna do 
painel: Padrão – base estrutura do peinel); 

 Manobra e Proteção (Padrão: Chave seccionadora tripolar, 
Fusíveis aR: 1x fase); 

  IHM: Display de alta resolução; 

 Entradas e Saídas (Digitais e Analógicas):  

Padrão: - 6 x Entradas Digitais (Programáveis). 

    - 2 x Entradas Analógicas (Programáveis: 0-10v ou 0-20mA, Resolução de 10 
bit). 

    - 3 x Saídas Digitais (Programáveis). 

    - 2 x Saídas Analógicas (Programáveis: 0-20mA, Resolução de 12 bit, ajustável 
para 4-20mA); 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

 Parada de Emergência (Padrão – botão de emergência: parada por 
rampa ou inércia); 

 Filtro de Entrada / Saída (Padrão – Reator de entrada 
incorporado); 

 Filtros EMC/RFI (Muflas EMC nos acessos aos cabos; Categoria 
C3, 2° ambiente, Rede aterrada-TN); 

 Módulo de Comunicação (Padrão – IHM: Display de alta 
resolução com comunicação Bluetooth – USB; MODBUS RTU 
485 ou Drive-to-Drive - XD2D);  

 

2.3.  Projetos, desenhos e dimensionais: 

 Apresentação para aprovação da fiscalização de desenho/projeto 
dimensional dos Gabinetes metálicos; 

 

3.  CONFECÇÃO DE MANIFOLDER/BARRILETE DE AÇO CARBONO E 
DEMAIS HIDROMECÂNICOS EM AÇO CARBONO E FLUTUANTES 
METÁLICOS COMPACTOS INDIVIDUAIS E MODULARES (PARA 
INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS ANFÍBIOS TIPO 
MONOBLOCO). 

 

3.1. Objetivo 

 

Esta Especificação objetiva estabelecer características técnicas e condições para a 
fabricação, testes, carga, transporte, descarga e serviços de supervisão de instalação para 
os hidromecânicos confeccionados em aço carbono, tais como: flutuantes metálicos 
compactos individuais e modulares (para instalação de conjuntos motobombas anfíbios 
tipo monobloco), Barriletes. 

 Serão apresentados todos os procedimentos a serem obedecidos para a execução e 
montagem das estruturas, como também do fornecimento dos materiais a serem 
utilizados, acompanhados de especificações técnicas e certificados de qualidade fornecida 
pela empresa responsável pela fabricação desta unidade. 

O processo de execução/confecção dos hidromecânicos confeccionados em Aço Carbono 
serão seguidos de acordo com as normas nacionais e internacionais (seu código constará 
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em cada processo) para que possa ser feita a fiscalização ou para obter informações mais 
específicas das normas. 

 

3.2. Tubulação de aço (ASTM - A36) 

 

Deverá ser utilizado tubulação de aço carbono ASTM A36, com revestimento zincado, 
COM ACOMPLAMENTO RÁPIDO, flexível, tipo Giboalt, “k” ou similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Normas 

 

O aço é a mais versátil e a mais importante das ligas metálicas. 

 

O aço é produzido em uma grande variedade de tipos e formas, cada qual atendendo 
eficientemente a uma ou mais aplicações. Esta variedade decorre da necessidade de 
contínua adequação do produto às exigências de aplicações específicas que vão surgindo 
no mercado, seja pelo controle da composição química, seja pela garantia de propriedades 
específicas ou, ainda, na forma final (chapas, perfis, tubos, barras, etc.). 

 

Existem mais de 3500 tipos diferentes de aços e cerca de 75% deles foram desenvolvidos 
nos últimos 20 anos. Isso mostra a grande evolução que o setor tem experimentado. 
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Os aços-carbono possuem em sua composição apenas quantidades limitadas dos 
elementos químicos carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Outros elementos 
químicos existem apenas em quantidades residuais. 

 

A quantidade de carbono presente no aço define sua classificação. Os aços de baixo 
carbono possuem um máximo de 0,3% deste elemento e apresentam grande ductilidade. 
São bons para o trabalho mecânico e soldagem, não sendo temperáveis, utilizados na 
construção de edifícios, pontes, navios, automóveis, dentre outros usos. Os aços de médio 
carbono possuem de 0,3% a 0,6% de carbono e são utilizados em engrenagens, bielas e 
outros componentes mecânicos. São aços que, temperados e revenidos, atingem boa 
tenacidade e resistência. Aços de alto carbono possuem mais do que 0,6% de carbono e 
apresentam elevada dureza e resistência após têmpera. São comumente utilizadas em 
trilhos, molas, engrenagens, componentes agrícolas sujeitos ao desgaste, pequenas 
ferramentas etc. 

Na construção civil, o interesse maior recai sobre os chamados aços estruturais de média 
e alta resistência mecânica, termo designativo de todos os aços que, devido à sua 
resistência, ductilidade e outras propriedades, são adequados para a utilização em 
elementos da construção sujeitos a carregamento. Os principais requisitos para os aços 
destinados à aplicação estrutural são: elevada tensão de escoamento, elevada tenacidade, 
boa soldabilidade, homogeneidade micro estrutural, susceptibilidade de corte por chama 
sem endurecimento e boa trabalhabilidade em operações tais como corte, furação e 
dobramento, sem que se originem fissuras ou outros defeitos. 

Os aços estruturais podem ser classificados em três grupos principais, conforme a tensão 
de escoamento mínima especificada: 

 

 

 

Dentre os aços estruturais existentes atualmente, o mais utilizado e conhecido é o ASTM 
A36, que é classificado como um aço carbono de média resistência mecânica. 
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Propriedades mínimas  Resistência à tração, 
psi  

58.000 - 
79.800  

Rendimento psi Força, 36.300  

Alongamento  20,0%  

Química  Ferro (Fe)  99%  

De carbono (C)  0,26%  

O manganês (Mn)  0,75%  

Cobre (Cu)  0,2%  

Fósforo (P)  Max 0,04%  

Enxofre (S)  Max 0,05% 

 

Chapas de aço laminadas a quente de carbono  

Espessura  0,5-100 mm  

Largura  1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 
mm, 2.500 milímetros ou como 
necessário  

Comprimento  2000-12000 milímetros  

Padrão  AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS  

Material  A36, SS400, SPCC, SPHC, Q195, Q 
235, Q345  

Tehnique  Laminadas a quente;  

Galvanizados 

 

Grades, placas de piso e escadas de mão devem ser galvanizado e devem estar em 
conformidade com a norma ASTM A108 e ANSI A202.1, ASTM A123. 
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Revestimentos galvanizados devem estar em conformidade com a norma ASTM A123, 
A153 ASTM e ASTM A525. A espessura mínima do revestimento deve ser alcançada 
através da aplicação de 0,61 kg. de revestimento de zinco com uma espessura uniforme, 
por metro quadrado de área de superfície. 

Parafusos porcas arruelas e grades submersas 

Aço Inoxidável AISI 202, 304 e 316 

Especificação padrão: Parafusos e Porcas AISI L 304316316  

Material: Aço Inoxidável  

Grau de força: A2-70, A2-80, A470, A4-80 etc  

Acabamento de Superfície : Natural 

 

3.4. reparação das superfícies 

A chapa de aço ao ser laminada na usina, reage com oxigênio, formando em sua superfície 
uma película de óxido de ferro (carepa de laminação), a carepa em sua composição 
química, se oxida com extrema facilidade ao ficar exposta ao ar. Dessa forma, para se 
evitar a oxidação do aço é preciso remover a carepa e revestir a superfície da chapa de 
aço com revestimento de finalidade anti-corrosiva. 

 

3.5. Jateamento abrasivo 

A limpeza do aço é feita através de jato abrasivo, que consiste na remoção de óleos, 
graxas, carepa de laminação, restos de pintura e ferrugens, a remoção dos resíduos varia 
de acordo com os seguintes graus de limpeza, conforme norma ABNT-NBR 7348. 

 

Grau de intemperismo de superfície de aço: 

Grau A: Superfície de aço completamente coberta de carepa de laminação intacta e com 
pouca ou nenhuma corrosão. 

Superfície interna: Padrão AS 2.1/2 (Jato Abrasivo ao Metal Quase Branco) 

Superfície externa: Padrão AS 2.1/2 (Jato Abrasivo ao Metal Quase Branco) 
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O material utilizado para o processo do jateamento abrasivo é feito com granalhas de aço. 
Cria-se durante a limpeza da superfície graus de rugosidade na chapa, que serão medidos 
após o término do jateamento com finalidade de certificar o padrão de limpeza conforme 
norma. 

Aplicação: 

ÚMIDO SECO INDUSTRIAL URBANO RURAL
Sol, chuva, Sol, chuva, Sol, chuva,

AMBIENTE umidade, umidade, umidade,
fuligem, fuligem e SO2 e poeiras do

poeiras de (intensidade de solo (baixos
produtos tráfego) teores de polu-

químicos, SO2 entes)

NO, CO2 e H2S
Preparo Remoção de Remoção de Remoção de Remoção de Remoção de

Mínimo de 95% de Carepas 65% de Carepas 95% de Carepas 95% de Carepas 65% de Carepas 
Superfície e Ferrugens e Ferrugens e Ferrugens e Ferrugens e Ferrugens

ESTRUTURAS APARENTES
INTERNAS EXTERNAS

 

3.6. Teste de rugosidade das chapas 

Tipo da granalha: ANGULAR 

Granulometria: G-40 -SABLACIER 

Grau de Acabamento: S A 2 1/2  

Pressão no Bico de Jateamento (ar/granalha ) 5 kg. 
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Rugosidade na chapa após o jateamento com parâmetros definidos no rugosímetro em 
LT-15,0 mm e LC-2,50mm para todas as medições. 

 

1- RA-9,82ym-------RZ-69,6ym----RMAX----76,3ym----PC-81/C. 

2- RA-9,66ym-------RZ-64,3ym----RMAX----86,2ym----PC-71/C 

3- RA-9,08ym-------RZ-75,2ym----RMAX----88,4ym----PC-76/C 

 

Especificações dentro da norma: 

 

ISO-8501-1: 1988 -(SIS 05 59 00-1967) - Pictorial surface preparation standarts for 
painting steel surfaces. 
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Teste feito por rugosímetro 

 

 

3.7. Revestimento primário 

 

As chapas de aço após serem jateadas aplicam-se 01 (uma) demão de revestimento a base 
de primer epóxy, totalizando em média 30 a 40 micrômetros de espessura seca, na cor 
vermelha óxido. Somente 50mm das arestas horizontais e verticais da superfície da chapa 
não receberão revestimento, pois a soldagem das chapas deverá ser livre de qualquer outro 
elemento. 

 

Após a soldagem e limpeza da solda, estas arestas estarão preparadas para receber o 
revestimento, a segunda demão será aplicada após o término da montagem das câmaras. 
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3.8. Corte das chapas 

As medidas das chapas utilizadas na construção dos flutuantes metálicos, geralmente são 
de 1500mm (largura) x 6000mm (comprimento), estas dimensões variam conforme a 
altura e o desenvolvimento do cilindro. São utilizadas estas medidas, devido ao 
aproveitamento de material. Porém ao receber o material do fornecedor, as chapas de aço 
podem encontrar-se em dimensões diferentes, sendo assim é preciso cortar arestas que 
sejam superiores às medidas desejada, e esquadrejar o material. 

Para as chapas de aço com espessuras pouco superiores a 6,30mm, é realizado o processo 
de corte mecânico através de guilhotina, em casos especiais pode ser realizado em chapas 
com até 12,50mm. Porém o processo para chapas com espessuras superiores a 6,30mm, 
normalmente é utilizado o processo térmico através de plasma. 

 

3.9. Calandragem 

Conformação a frio: 

As chapas de aço com espessura até 12,50mm podem ser conformadas a frio em 
equipamentos convencionais, tanto para operações de dobramento como calandragem. 
Para chapas com espessuras acima de 12,50mm, a conformação a frio não é recomendada. 
No entanto, a conformação é possível em condições especiais e utilizando-se grandes 
raios de dobramento. 

 

Conformação a quente: 

Para chapas com espessura acima de 12,50mm a conformação, quando necessária, deverá 
ser feita à quente controlando-se a temperatura de aquecimento, para que não ultrapasse 
a 900°C. 

Observação: 

 

Na fábrica, a chapa de aço poderá ser unida com pontos de solda, transformando as chapas 
em uma só superfície com o desenvolvimento total, e consecutivamente calandrado uma 
só peça para a formação do anel. 
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3.10. Montagem dOS BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE 

 

Para montagem e confecção das câmaras de sucção e recalque, são montados anéis com 
as chapas de aço calandradas e chanfradas, que serão unidas em processos preliminares 
através de ponteamentos de solda. Este processo de ponteamento é feito, pois uma vez 
soldado completamente o anel ou qualquer outra parte do flutuante, o aço se dilata pelo 
calor da solda, sendo assim, ficaria impossível a montagem com bom acabamento. 

 

3.11. Soldagem 

“Soldagem é o processo de união de materiais usado para obter a coalescência (união) 
localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura 
adequada, com ou sem a utilização de pressão e/ou material de adição" (American 
Welding Society - AWS). 

 

3.12. Tipos de soldagem 

Para a preparação confecção e montagem das plataformas flutuantes, poderão ser 
aplicados até três tipos distintos de soldagem, a saber. 

 

a) Soldagem a Arco Submerso 

Fundamentos do Processo 
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Neste processo de soldagem, um arco elétrico é estabelecido entre o arame-eletrodo e o 
material a ser soldado, com a diferença que o arco permanece totalmente submerso em 
uma camada de fluxo, não sendo, pois, visível. Dessa forma, a solda se desenvolve sem 
faíscas, luminosidades e respingos, características dos demais processos de soldagem com 
arco aberto. (PARANHOS, p.133, 2000). 

 

De acordo com o método de fabricação, os fluxos podem ser aglomerados ou fundidos. 
Os fluxos aglomerados, além das funções de proteção e limpeza do arco e metal 
depositado, funcionam também como um isolante térmico, garantindo uma excelente 
concentração de calor que irá caracterizar a alta penetração que pode ser obtida com o 
processo. 

 

Os fluxos aglomerados são constituídos de compostos minerais finamente moídos, como 
óxidos de manganês, silício, alumínio, titânio, zircônio ou cálcio e desoxidantes como 
ferro-silício, ferro-manganês ou ligas similares. Juntamente com esses elementos é 
adicionado um agente aglomerante, geralmente silicato de sódio ou de potássio. 

 

Os fluxos fundidos são constituídos dos mesmos ingredientes e fundidos em forno, 
formando um “vidro metálico” que, após o resfriamento, é reduzido a partículas 
granulares, com dimensões requeridas para assegurar as características apropriadas de 
soldagem. 

 

Na soldagem por arco submerso, a corrente elétrica flui através do arco e da poça de 
fusão, que consiste em metal de solda e fluxo fundidos. O fluxo fundido é, normalmente, 
condutivo (embora no estado sólido, a frio não o seja). Em adição a sua função protetora, 
a cobertura de fluxo pode fornecer elementos desoxidantes e, em solda de aços-liga, pode 
conter elementos de adição que modificariam a composição química do metal depositado. 

 

Durante a soldagem, o calor produzido pelo arco elétrico funde uma parte do fluxo, o 
material de adição (arame) e o metal de base, formando a poça de fusão. A zona de 
soldagem fica sempre protegida pelo fluxo escorificante, parte fundida e uma cobertura 
de fluxo não fundido. O eletrodo permanece a uma pequena distância acima da poça de 
fusão e o arco elétrico se desenvolve nesta posição. Com o deslocamento do eletrodo ao 
longo da junta, o fluxo fundido sobrenada e se separa do metal de solda líquido, na forma 
de escória. O metal de solda, que tem ponto de fusão mais elevado do que a escória, se 
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solidifica enquanto a escória permanece fundida por mais algum tempo. A escória 
também protege o metal de solda recém-solidificado, pois este é, ainda devido a sua alta 
temperatura, muito reativo com o Nitrogênio e o Oxigênio da atmosfera tendo a facilidade 
de formar óxidos e nitretos que alterariam as propriedades das juntas soldadas. Com o 
resfriamento posterior, remove-se o fluxo não fundido (que pode ser reaproveitado) e a 
escória (relativamente espessa, de aspecto vítreo e compacto e que, em geral, se destaca 
com facilidade) através de aspiração mecânica ou métodos manuais. 

 

O fluxo é distribuído por gravidade. Fica separado do arco elétrico, ligeiramente à frente 
deste ou concentricamente ao eletrodo. No arco submerso, esta separação permitirá que 
se utilize diferente composição fluxo-arame, podendo com isto selecionar combinações 
que atendam especificamente um dado tipo de junta em especial. 

 

Outra característica do processo de soldagem por arco submerso está em seu rendimento, 
pois, praticamente, pode-se dizer que não há perdas de material por projeções (respingos). 
Possibilita também o uso de elevadas correntes de soldagem (até 4000 A) o que, aliada 
às altas densidades de corrente (60 a 100 A/mm²), oferecerá ao processo alta taxa de 
deposição, muitas vezes, não encontrada em outros processos de soldagem. Estas 
características tornam esse processo econômico e rápido em soldagem de produção. 

 

Em média, gasta-se com este procedimento cerca de 1/3 do tempo necessário para fazer 
o mesmo trabalho com eletrodos revestidos. As soldas realizadas apresentam boa 
tenacidade e boa resistência ao impacto, além de excelente uniformidade e acabamento 
dos cordões de solda. 

O processo apresenta alta taxa de deposição, ou seja, grande massa de metal depositada 
por unidade de tempo. E é utilizado na maioria das ligas ferrosas e em algumas não-
ferrosas, sendo automático ou, raramente, semi-automático. 

 

No Brasil, a soldagem ao arco submerso é utilizada amplamente na indústria de 
equipamentos metálicos como tubos, navios, perfis, plataformas marítimas, trocadores de 
calor e toda série de equipamentos pesados, bem como na recuperação de peças, como 
cilindros de laminação e peças rodantes de tratores. (PARANHOS, p.133, 2000). 
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A maior limitação deste processo de soldagem é que não permite a soldagem em posições 
que não sejam a plana ou a horizontal. Ainda assim, a soldagem na posição horizontal só 
é possível com a utilização de retentores de fluxo de soldagem. 

Na soldagem ao arco submerso (SAW), a união das peças é obtida pela sua fusão 
localizada com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico nu, geralmente 
um arame, e a peça de trabalho. 

A proteção da poça de fusão e do arco é feita por um material granulado (fluxo) que 
colocado sobre a junta, cobrindo a região do arco (figuras 1 e 2). O uso do fluxo limita as 
posições de soldagem que podem ser usadas e impedem a observação direta da região do 
arco. 

 

 

 

 

ESQUEMA BÁSICO DO PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

Equipamento Básico 

O equipamento básico do processo consiste de uma fonte de energia, cabos, cabeçote de 
soldagem (composto, em geral, de tocha, alimentador de arame ou fita, sistema de 
controle e sistema de alimentação de fluxo) e sistemas para o deslocamento e 
posicionamento das peças e/ou do cabeçote. (figuras 3,4,5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

DETALHES DA CAIXA DE CONTROLE 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

O processo é quase sempre usado na forma mecanizada com altas densidades de corrente, 
possibilitando em uma grande penetração e alta taxa de deposição (até cerca de 22 kg/h). 

 

Vantagens do Processo 

 

 Podem-se usar chanfros com menor área de metal depositado 

 Arco encoberto eliminando salpicos e radiação 

 Altas velocidades de soldagem 

 Altas taxas de deposição 

 Utilização de fluxo (elementos liga, desoxidantes) 

 Excelentes propriedades mecânicas 

 Soldagens em áreas abertas 

 Escória facilmente destacável 
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 Limitações 

 Equipamento complexo e caro (fonte de alta potência, sistema de 
movimentação do cabeçote, posicionamento e coleta de fluxo) 

 Fluxo sujeito a contaminação (umidade) 

 Necessidade de remoção da escória 

 Normalmente restrito às posições plana e horizontal 

 Utilizado para espessura de, no mínimo, 6mm 

 

 

Consumíveis de Soldagem 

 

A escolha dos consumíveis para esta aplicação deve atender aos procedimentos de 
soldagem e propriedades desejadas para a solda. Na soldagem SAW, o arame e o fluxo 
desempenham um papel conjunto na determinação das propriedades da solda e, portanto, 
sua escolha será designada de acordo com a norma AWS A5.17. 

 

Variáveis do Processo 

 

 Técnica base de soldagem (um ou vários arames, etc.), 

 Projeto da junta, 

 Combinação arame/fluxo, 

 Diâmetro do eletrodo, 

 Equipamentos de suporte (dispositivos de deslocamento de peças, 
posicionadores, etc.), 

 Distância do bico de contato à peça, 

 Ângulo do eletrodo em relação a solda, 

 Corrente de soldagem, 
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 Tensão do arco, e  

 Velocidade de soldagem. 

 

Influência do Diâmetro do Eletrodo (Tabela 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito da Inclinação do Eletrodo no Formato do Cordão 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 11 
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b) Soldagem MIG/MAG  

A soldagem com arco elétrico e gás de proteção, sigla em inglês GMAW (Gas Metal Arc 
Welding), é conhecida como soldagem MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas e MAG – 
Metal Active Gas). Trata-se de um processo de soldagem que utiliza o arco elétrico como 
fonte de calor, entre a peça e o consumível em forma de arame, (eletrodo não revestido), 
fornecido por um alimentador contínuo, realizando uma união de materiais metálicos pela 
fusão. O arco elétrico funde o arame de forma contínua à medida que é alimentado à poça 
de fusão. O metal de solda é protegido da atmosfera por um fluxo de gás, ou mistura de 
gases, inerte (MIG) ou ativo (MAG). 

 

Neste processo de soldagem é utilizada a corrente contínua (DC) e geralmente o arame é 
utilizado no pólo positivo (polaridade inversa). A polaridade direta é raramente utilizada, 
pois proporciona uma menor taxa de transferência do metal fundido do arame de solda 
para a peça. As correntes mais comumente empregadas são de 50A até mais de 600A, 
com tensões de soldagem de 15V até 32V. Um arco elétrico autocorrigido e estável é 
obtido com o uso de uma fonte de tensão constante e com um alimentador de arame de 
velocidade constante. 

 

Atualmente, o processo MIG/MAG é aplicável à soldagem da maioria dos metais 
utilizados na indústria, como os aços, o alumínio, aços inoxidáveis, cobre e vários outros. 
Peças com espessura acima de 0,5mm podem ser soldados praticamente em todas as 
posições. 

 

Resumindo o processo MIG ou Metal Inert Gás é denominado MIG o processo de 
soldagem utilizando gás de proteção quando esta proteção utilizada for constituída de um 
gás inerte, ou seja, um gás normalmente monoatômico como Argônio ou Hélio, e que não 
tem nenhuma atividade física com a poça de fusão. 

 

Este processo foi inicialmente empregado na soldagem do alumínio e o termo MIG ainda 
é uma referência a este processo. 

 

Resumindo o processo MAG ou Metal Active Gas o processo é denominado MAG 
quando a proteção gasosa é feita com um gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com 
a poça de fusão (normalmente CO2). Veremos na sequência deste procedimento, 
exemplos de soldagem utilizando os dois métodos: MIG e MAG. 
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Solda MIG/MAG. (1) Direção de trabalho, (2) Bico de contato, (3) Arame consumível, 
(4) Gas de proteção, (5) Poça de fusão, (6) Solda solidificada, (7) Peça de Trabalho. 

(Figura 12) 

 

Aplicações e vantagens de utilizar uma solda MIG/MAG 

 

Aplicações 

 

O uso do processo MIG/MAG, é atualmente uma unanimidade nas mais diversas áreas 
de aplicações, onde é requerido o cumprimento das seguintes exigências: 

 Elevada produtividade; 

 Automação; 

 Soldagem de ferros de baixa liga; 

 Soldagem de aços inoxidáveis; 

 Soldagem de alumínio; 

 Posições de soldagem diferenciadas; 

 Compatibilidade com os requisitos atuais de proteção ambiental 
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(Figura 13) Robôs MIG/MAG em linha de produção 

Vantagens 

 

O processo MIG/MAG apresenta várias vantagens em relação a outros processos de 
soldagem por arco elétrico em baixa ou alta produtividade, como Eletrodo Revestido, 
arco submerso e TIG. Abaixo mostramos uma lista com algumas vantagens: 

 

 Não há necessidade de remoção de escória; 

 Não há perdas de pontas como no eletrodo revestido; 

 Tempo total de execução de soldas de cerca da metade do tempo se comparado ao 
eletrodo revestido; 

 Alta taxa de deposição do metal de solda; 

 Alta velocidade de soldagem; menos distorção das peças; 

 Largas aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente, tornando certos tipos 
de soldagem de reparo mais eficientes; 

 Baixo custo de produção; 

 Soldagem pode ser executada em todas as posições; 

 Processo pode ser automatizado; 

 Cordão de solda com bom acabamento; 
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 Soldas de excelente qualidade; 

 Facilidade de operação; 

 Fácil de aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 14) uma das grandes vantagens do processo de 

solda MIG/MAG, é a ausência de escória no cordão de solda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 15) com MIG/MAG você NÃO SOLDA debaixo d'água 

 

 Limitações 

 Como acontece em qualquer processo, a soldagem MIG/MAG apresenta algumas 
limitações: 
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 Não solda metais muito espessos, sendo indicada para metais de pequena e média 
espessura; 

 Não deve ser utilizado em presença de corrente de ar; 

 Manutenção mais trabalhosa, (tocha, roldanas, bico de contato, bocal, regulador 
de gás); 

 Médio custo do equipamento em relação à Soldagem com Eletrodo Revestido. 

 Por causa do uso do gás, não é tão portátil. 

 

 Gases para soldagem MIG/MAG 

 

A seleção do gás correto para sua aplicação é crítico para a qualidade final da solda. O 
critério de escolha usado inclui as seguintes características, mas não está restrito a elas: 

o Tipo de metal base a ser soldado 

o Alguma característica especial do material depositado após a soldagem 

o Espessura do material a ser soldado e o design da solda 

o Modo de transferência do material 

o Posição de soldagem 

o Tipo de penetração necessária para a solda 

o Aparência final da solda 

o Custo 
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Figura 16 

Para o processo MIG 

 

o para a soldagem de aços em geral, precisamos de um gás de característica 
INERTE/IONIZÁVEL, pois precisamos proteger a poça de solda, para que 
enquanto o material estiver sendo depositado, ele não reaja com nada à sua volta. 
A opção tradicional neste caso é o gás chamado "Mistura", que se compõe 
normalmente de 75% de Ar (argônio) e 25% de CO2 (Dióxido de Carbono). Em 
situações específicas, pode se utilizar este gás em proporções diferentes. O gás é 
comercializado por metro cúbico (m3) em cilindros de alta pressão, normalmente 
com capacidade para 3, 7 ou 10m³. Existem alguns outros tipos de gases que 
também servem, como o hélio, mas raramente são utilizados no Brasil, 
principalmente por questão de custo. 
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o para a soldagem de alumínio, níquel ou titânio, utilizamos argônio puro. 

 

Já para o processo MAG 

 

o É necessário um gás ATIVO, que reage na poça de solda durante a soldagem, e o 
gás utilizado é o CO2 principalmente por questões de custo. Este gás é vendido 
por kg em cilindros de alta pressão, sendo que o tamanho padrão para a indústria 
são cilindros com capacidade de 25 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Seção de soldagem MIG/MAG 

 

Com pequenos detalhes, podemos melhorar muito a seção de soldagem. Confira as 
recomendações: 

o Ela precisa ser bem ventilada e caso não exista isto naturalmente, a instalação de 
um sistema para retirar os fumos/vapores da solda é extremamente recomendável. 

o Iluminação natural, sempre é uma boa pedida por questões de custo, mas se 
necessário, não deixe de iluminar a seção, um local de trabalho bem iluminado, 
evita stress e fadiga de quem estiver trabalhando e, consequentemente, aumenta a 
qualidade e produtividade dos serviços. 
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Figura 18 

 

Instalação elétrica adequada é muito importante, e deve estar de acordo com a potência 
dos equipamentos que são ali utilizados. Ter uma seção sem "cabos elétricos alienígenas" 
passando de um lado para o outro, dá um toque de organização e segurança, pense nisto. 
A instalação elétrica da seção, deve ser feita toda embutida, com tomadas trifásicas para 
alta amperagem e disjuntores trifásicos de 63amps, individuais para cada uma, tudo ligado 
diretamente em quadro de energia central. 
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Figura 19 

o Uma boa bancada de aço também é fundamental. Ela deve ser suficientemente 
resistente para suportar as peças que serão soldadas e o calor gerado pela 
soldagem, deve ter pés de borracha para evitar curtos circuitos por descuido, o 
tampo deve ser sem pintura para não gerar gases com o calor da soldagem, etc. A 
mesa que será utilizada, deverá ser projetada especialmente para seções de 
soldagem. 

o Paredes pintadas de uma cor clara ajudarão muito a criar o efeito de difundir a 
luminosidade gerada pelo arco de solda, tornando o ambiente mais saudável para 
o soldador. 

o Ter um armário com chave ajuda muito na organização, e para guardar: epis, 
arames diversos, ferramentas, acessórios para a tocha, reguladores para gases 
diversos, etc. 

 

4.1.2.5 Segurança X Soldagem MIG/MAG 

 

4.1.2.5.1 Proteção UV e Metais Incandescentes 

 

A luz produzida pela solda MIG/MAG, é extremamente brilhante. Se você olhar 
diretamente para o arco de solda, mesmo que seja por um curto período, pode provocar 
queimadura na sua córnea, que é extremamente sensível a luzes brilhantes, tal como olhar 
diretamente a luz do sol, neve, reflexos brilhantes, etc. 

 

A irradiação UV, proveniente de uma soldagem utilizando gás inerte, é inúmeras vezes 
mais forte do que soldando com gás ativo ou mistura. 

 

Tecnicamente a radiação do arco causa uma inflamação na córnea provocada pelo excesso 
de raios ultravioletas gerados pela soldagem, que é conhecida pelos oftalmologistas como 
"Radiação do Arco". Um dos sintomas mais usuais que indicam que você "queimou" sua 
córnea, é a sensação de que alguém está "cutucando" seus olhos à noite. 

A utilização de uma "máscara de solda" é obrigatório e não opcional. Ela não serve 
somente para proteger o soldador de respingos inerentes à soldagem, mas sim e 
principalmente, da radiação do Arco/UV. 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

Durante uma soldagem, é recomendável utilizar uma "cortina para solda", e se estiver 
soldando em ambiente externo, lembre de alertar quem esteja por perto, principalmente 
crianças e até pequenos animais como gatos e cachorros, pois eles também podem se 
machucar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

A luz da soldagem produz muito raios ultravioletas (UV) e pode causar queimaduras, tal 
qual se você estivesse exposto ao sol. 

 

Proteger rosto, mãos, braços, pernas também é essencial. Como durante a soldagem 
costumam "respingar" pequenos pedaços de metal incandescente, proteções tipo "raspa" 
são as mais indicadas. 

 

Cuidados com o EPI são essenciais, e a utilização deles é obrigatória e não opcional. 

 

Recomendações: EPI´S básicos sugeridos para um soldador: 

 

EPIs 

Recomendados 
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 Botas com solado isolante 

 Perneiras em couro 

 Avental em couro 

 Mangotes 

 Luvas de raspa 

 Máscaras tipo escudo ou capacete 

 Touca de solda  

 Abafador de ruído 

 Óculos de proteção 

 

Fumos metálicos & Gases & Vapores 

 

Soldagem MIG/MAG gera "fumos metálicos de solda", que são basicamente os vapores 
que você enxerga.  

 

Os vapores gerados estão associados ao tipo de material que está se soldando, amperagem, 
habilidade do soldador, limpeza da chapa que está sendo soldada, ventilação do local, etc. 

 

Há tipos de materiais que podem gerar gases extremamente venenosos, como na soldagem 
de zinco, e é muito importante que o soldador conheça as variáveis do assunto e se previna 
de contaminação. 

 

Tudo isto é algo acumulativo e departamentos de soldagem devem ter boa ventilação ou 
até mesmo sistemas de exaustão dos fumos. Nunca solde em lugar fechado como dentro 
de uma garagem, sem a devida ventilação. 

 

IMPORTANTE: Um Técnico em Segurança do Trabalho deve fazer o controle da 
exposição aos "fumos" em departamentos de soldagem e a utilização de EPIS é 
mandatório. 
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c) Soldagem a Arco Elétrico com Eletrodos Revestidos 

Introdução  

 

O processo de soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido consiste, basicamente, 
na abertura e manutenção de um arco elétrico entre o eletrodo revestido e a peça a ser 
soldada. 

 

O arco funde simultaneamente o eletrodo e a peça. O metal fundido do eletrodo é 
transferido para a peça, formando uma poça fundida que é protegida da atmosfera (O2 e 
N2) pelos gases de combustão do revestimento. O metal depositado e as gotas do metal 
fundido que são ejetadas, recebem uma proteção adicional através do banho de escória, 
que é formada pela queima de alguns componentes do revestimento.  

 

A menos que se solde em uma câmara de vácuo, o que é impensável devido ao custo, 
todos os processos de soldagem por arco elétrico precisam de algum tipo de proteção para 
evitar contaminações da atmosfera.  

 

No caso do processo de soldagem aqui estudado, será o revestimento dos eletrodos que, 
entre outras coisas, produzirá uma proteção gasosa através de sua queima. Antes do 
estudo propriamente dos revestimentos e suas funções, são apresentados os 
inconvenientes da soldagem com arames sem revestimento (e sem proteção gasosa). 

Um eletrodo sem revestimento e sem nenhum outro tipo de proteção, após sua fusão perde 
parte de seus elementos e deposita um metal nitretado e oxidado, cujo valor das 
propriedades mecânicas serão relativamente inferiores as das chapas de aço doce. Estes 
dois elementos químicos (Nitrogênio e Oxigênio) são os principais para influenciar a 
deterioração das propriedades. 

 

 

 

Soldagem - Definição 
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Soldagem é o processo de união de materiais usado para obter a coalescência (união) 
localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura 
adequada, com ou sem a utilização de pressão e/ou material de adição" (American 
Welding Society - AWS). 

 

 

Figura 21 

 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

Figura 22 

A fabricação de eletrodos revestidos 

 

Eletrodos revestidos para aços carbono consistem de apenas dois elementos principais: a 
alma metálica, normalmente de aço de baixo carbono, e o revestimento. A alma metálica 
contém alguns elementos residuais, porém os teores de fósforo e enxofre devem ser muito 
baixos para evitar fragilização no metal de solda. A matéria prima para a alma metálica é 
um fio-máquina laminado a quente na forma de bobinas, que é posteriormente trefilado a 
frio até o diâmetro adequado do eletrodo, retificado e cortado no comprimento adequado.  

Os ingredientes do revestimento, dos quais existem literalmente centenas para escolher, 
são cuidadosamente pesados, misturados a seco — mistura seca — e então é adicionado 
o silicato de sódio e/ou potássio — mistura úmida — que é compactada em um cilindro 
e alimentada à prensa extrusora. O revestimento é extrudado sobre as varetas metálicas 
que são alimentadas através da prensa extrusora a uma velocidade muito alta. O 
revestimento é removido da extremidade do eletrodo — a ponta de pega — para garantir 
o contato elétrico, e também da outra extremidade para assegurar uma abertura de arco 
fácil. 

 

Os eletrodos são então identificados com a marca comercial e sua classificação antes de 
entrar no forno de secagem, onde eles sofrem um ciclo controlado de aquecimento para 
assegurar o teor adequado de umidade antes de embalá-los. 

Constituição do Eletrodo 

Vareta metálica (“alma”) 

- conduz a corrente elétrica; 

- fornece metal de adição para a junta. 

Revestimento 

- facilita a abertura do arco e o estabiliza; 

- ajusta a composição química do cordão, pela adição de elementos de liga; 

- desoxida o metal de solda; 

- protege a poça de fusão e o metal de solda contra a contaminação pela atmosfera, través 
da geração de gases e de uma camada de escória, a qual reduz a velocidade de 
solidificação e permite a desgaseificação do metal de solda; 
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- confere características operacionais, mecânicas e metalúrgicas ao eletrodo e à solda; 

- facilita a soldagem nas diversas posições de trabalho. 

Tipos de revestimento  

Celulósico - o revestimento celulósico apresenta as seguintes características: 

 

- elevada produção de gases resultantes da combustão dos materiais orgânicos 
(principalmente a celulose); 

- principais gases gerados: CO2, CO, H2, H2O (vapor); 

- não devem ser ressecados; 

- a atmosfera redutora formada protege o metal fundido; 

- o alto nível de hidrogênio no metal de solda depositado impede o uso em estruturas 
muito restritas ou em materiais sujeitos a trincas por hidrogênio; 

- alta penetração; 

- pouca escória, facilmente destacável; 

- muito utilizado em tubulações na progressão descendente; 

- operando em CC+, obtém-se transferência por spray. 

Rutílico - o revestimento rutílico apresenta as seguintes características: 

- consumível de uso geral; 

- revestimento apresenta até 50% de rutilo (TiO2); 

- média penetração; 

- escória de rápida solidificação, facilmente destacável; 

- o metal de solda pode apresentar um nível de hidrogênio alto (até30 ml/100g); 

- requer ressecagem a uma temperatura relativamente baixa, para que o metal de solda 
não apresente porosidades grosseiras. 

Básico - o revestimento básico apresenta as seguintes características: 

- geralmente apresenta as melhores propriedades mecânico metalúrgicas entre todos os 
eletrodos, destacando-se a tenacidade; 
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- elevados teores de carbonato de cálcio e fluorita, gerando um metal de solda altamente 
desoxidado e com muito baixo nível de inclusões complexas de sulfetos e fosfetos; 

- não opera bem em CA, quando o teor de fluorita é muito elevado; 

- escória fluida e facilmente destacável; 

- cordão de média penetração e perfil plano ou convexo; 

- requer ressecagem a temperaturas relativamente altas; 

- após algumas horas de contato com a atmosfera, requer ressecagem por ser altamente 
higroscópico; 

Altíssimo rendimento - o revestimento de altíssimo rendimento apresenta as seguintes 
características: 

 

- adição de pó de ferro (rutílico/básico); 

- aumenta a taxa de deposição; 

- pode ou não ser ligado; 

- aumenta a fluidez da escória, devido à formação de óxido de ferro; 

- melhora a estabilidade do arco e a penetração é reduzida, principalmente com alta 
intensidade de corrente, o que pode minimizar a ocorrência de mordeduras; 

- possibilidade de soldar por gravidade (arraste); 

- reduz a tenacidade do metal de solda. 

Os eletrodos de altíssimo rendimento possuem uma aplicação com altas taxas de 
deposição, que é a soldagem por gravidade em estaleiros navais com o dispositivo (tripé) 
mostrado na Figura 3. Equipamento para soldagem por gravidade do eletrodo E7024. 
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Figura 23 

Especificações AWA Para Eletrodos Revestidos  

A AWS - American Welding Society (Sociedade Americana de Soldagem - o equivalente 
à nossa Associação Brasileira de Soldagem) criou um padrão para a identificação dos 
eletrodos revestidos que é aceito, ou pelo menos conhecido, em quase todo o mundo. 
Devido a simplicidade, e talvez o pioneirismo, esta é a especificação mais utilizada no 
mundo atualmente para identificar eletrodos revestidos.  

 

Estas especificações são numeradas de acordo com o material que se pretende classificar, 
conforme a tabela abaixo. 

Tabela 3 especificações AWS para eletrodos revestidos 
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Entre estas especificações as mais populares são as utilizadas para aço Carbono (AWS A 
5.1), as utilizadas para aços de baixa liga (AWS A 5.5), e as utilizadas para aços 
inoxidáveis (AWS A 5.4). 

A especificação AWS A5.1 

Essa especificação da American Welding Society (AWS) foi desenvolvida ao longo dos 
anos por um comitê composto de membros que representam os fabricantes de 
consumíveis, usuários da indústria de soldagem e membros independentes de 
universidades e laboratórios. Essa equipe equilibrada é necessária para evitar tendências 
nas especificações. 

 

Os eletrodos para aços carbono são classificados pelos fabricantes de consumíveis, em 
conformidade com a especificação acima, com base nas propriedades mecânicas (também 
conhecidas como propriedades físicas) do metal de solda, no tipo de revestimento, na 
posição de soldagem, e no tipo de corrente (CA ou CC). O sistema de classificação é 
elaborado para fornecer certas informações sobre o eletrodo e o metal de solda 
depositado. O significado das designações da AWS é mostrado na Figura 4 e na Tabela 
II. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Tabela 4 classificação de eletrodos revestidos para aço doce 
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Algumas das aplicações em que podem ser utilizados estes eletrodos são apresentadas na 
tabela.  

Tabela 5 desempenho de alguns eletrodos em diferentes aplicações 
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Os valores estão correspondidos entre 10 (aplicação fortemente indicada) a 1 (aplicação 
não recomendada). A sigla "na" significa "não aplicável".  

Manutenção e cuidados com os eletrodos  

Caso não sejam tomados os adequados cuidados no armazenamento e manuseio, os 
eletrodos revestidos podem se danificar. Parte ou todo o revestimento pode se danificar, 
principalmente nos casos de dobra ou choque do eletrodo. Sempre que se observar 
qualquer alteração no estado do eletrodo, este não deve ser utilizado em operações de 
responsabilidade.  

 

A umidade em excesso no revestimento dos eletrodos (principalmente os básicos), é de 
uma forma geral, prejudicial a soldagem. Ela pode levar a instabilidade do arco, formação 
de respingos e porosidades principalmente no início do cordão e a fragilização e 
fissuração pelo Hidrogênio.  

 

O nível de umidade pode ser medido em laboratórios conforme estipulado na norma AWS 
A5.5-81. Pode também ser estimado praticamente, quando o teor de umidade for 
suficientemente alto, por duas diferentes maneiras. 

 

Verificação do comportamento do eletrodo durante a soldagem. Os eletrodos úmidos, em 
geral, geram um som explosivo e, quando a umidade for excessiva, haverá, no início da 
soldagem, desprendimento de vapor d'água do eletrodo.  

 

Além disto, ocorrendo a interrupção da soldagem com um eletrodo úmido, o revestimento 
tende a trincar longitudinalmente.  

 

Verificação do som produzido pelo choque de dois ou mais eletrodos. Dois eletrodos 
úmidos ao se tocarem geraram um som mais abafado e grave do que eletrodos secos, que 
por sua vez produzem um som mais agudo e metálico.  

 

Devido aos citados problemas causados pela umidade, os eletrodos devem de preferência 
ser adquiridos em embalagens hermeticamente fechadas e armazenados em ambientes 
controlados, de modo a serem evitados danos e contatos com a umidade do ar. Por 
ambientes controlados, entendem-se ambientes com umidade relativa do ar menor do que 
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50%. As embalagens dos eletrodos são consideradas totalmente estanques enquanto 
fechadas. Após abertas, perdem a capacidade de executar uma adequada armazenagem, e 
os eletrodos devem ser mantidos em estufas.  

 

O período máximo que se recomenda para que um eletrodo permaneça fora da estufa é 
duas horas. Após este tempo, há o risco de ocorrer absorção excessiva de umidade. Caso 
isto venha a acontecer, os eletrodos básicos devem ser recondicionados por um tratamento 
de ressecagem, devendo em seguida retornarem as estufas.  

Como os eletrodos são produzidos por diferentes fabricantes, é normal se encontrar 
diferenças nos tempos e temperaturas considerados ideais para a manutenção e 
ressecagem. Por isto as empresas devem ter procedimentos específicos para a correta 
armazenagem dos eletrodos levando em conta estas diferenças. Na ausência destes, as 
recomendações do fabricante podem ser aplicadas diretamente. Tendo em vista estas 
diferenças, a tabela 7 apresentada a seguir é simplesmente uma referência. 

Tabela 6 armazenamento e ressecagem dos eletrodos 

 

NOTA: umidade do ar abaixo de 50% e temperatura 10°C acima da temperatura 
ambiente, porém no mínimo 20°C. 

Vantagens e desvantagens 

Vantagens do Processo 

– grande versatilidade 

– baixo custo de operação 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
CNPJ: 12.350.153/0001-48 

 

CNPJ: 12.350.153/0001-48 
Rua Cônego Nicodemos, 17 – Centro, Água Branca – Alagoas, CEP: 57490 – 000 
Fone: (82) 3644 – 1398  
  

– equipamento necessário é simples 

– possibilidade de uso em locais de difícil acesso ou sujeitos a ventos 

Desvantagens do Processo 

– baixa produtividade 

– necessários cuidados especiais com os eletrodos 

– grande volume de gases e fumos gerados no processo 

Aplicações 

- Fabricação e montagem de equipamentos 

- Manutenção e reparos 

- Construções em campo 

- Soldagem por gravidade (estaleiros) 

- Soldagem em geral de chapas de espessura 3 a 40mm 

Ligas soldáveis 

• Ligas que podem ser soldadas 

– aço carbono 

– aço de baixa, média e alta liga. 

– aços inoxidáveis 

– ferros fundidos 

– alumínio 

– níquel 

– cobre 

Ligas não soldável 

• Ligas que não podem ser soldadas 

– metais de baixo ponto de fusão 

• chumbo 

• estanho 

• zinco 
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– metais refratários ou muito reativos 

• titânio 

• zircônio 

• molibdênio 

• nióbio 

 

Repartição térmica 

 

Figura 25 

Equipamentos 

• Fonte de energia. 

• Cabos (terra, porta eletrodo). 

• Porta eletrodo. 

• Terminal terra. 

• Ferramentas. 

– picadeira 

– escova de aço, escova rotativa. 

– lixadeira, maquita 

• EPI 

– máscaras, óculos 

– casaco, avental, mangas, luvas, polainas, gorro. 
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Fontes de Energia 

• Corrente constante 

• Tensão em vazio 

– 50 -100 v 

– ↑ tensão em vazio → ↑ facilidade de abertura do arco 

• Corrente contínua 

– melhor estabilidade do arco 

– CC+ é polaridade inversa, isto é, o eletrodo é ligado ao pólo positivo e a peça ao 
negativo 

– CC- é polaridade direta, isto é, o eletrodo é ligado ao pólo negativo e a peça ao positivo 

• Corrente alternada 

– tendência a maior instabilidade do arco 

– menor perda nos cabos 

– CA: não existe polaridade definida 

Tipos de fonte 

• transformador 

– fornece somente CA 

• retificador 

– CA da rede → transformador → CA de soldagem → retificador → CC disponível para 
a soldagem 

• gerador 

– fornece CC+, CC- ou CA 

• inversor 

– fornece CC+ ou CC- 

– pode ser portátil 
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Fontes - escolha 

• Tipo de corrente 

• Faixa de corrente necessária 

• Fator de trabalho 

• Posição de soldagem requerida 

• Potência disponível na rede de alimentação 

 

Circuito de soldagem para o processo com eletrodos revestidos 

 

Conexões e os efeitos das polaridades direta (cc-) e reversa (cc+) 

Figura 26 
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Figura 27 

d) Critério para Seleção do Processo 

Quando há múltiplas escolhas para a seleção do processo de soldagem a ser realizada em 
uma junta é essencial fundamentar a decisão final nas seguintes considerações. I) 
Considerações Técnicas; II) Considerações de Produção; III) Considerações Econômicas.  

Considerações Técnicas  

As maiorias dos fatores que afetam as considerações técnicas são: as propriedades dos 
materiais, sua espessura, projeto da junta e, também, acessibilidade bem como a posição 
de soldagem.  

Propriedades dos Materiais  

Materiais como o aço com baixo carbono ou mais especificamente aço doce podem ser 
soldados por quase todos os processos, mas este não é o caso para todos os materiais, 
como é o caso dos aços de alta liga, alumínio, cobre, titânio, etc. As principais 
propriedades do material que afetam a seleção de um processo de soldagem para a 
realização de solda de uma junta de qualidade desejável são: condutividade térmica, 
coeficiente de expansão térmica, reação com oxigênio atmosférico, resíduo de fluxo, e 
sensibilidade de trinca.  

• Condutividade Térmica: Materiais com alta condutividade térmica apresentam 
problemas no processo de soldagem, pois este pode não conseguir prover calor adequado 
para fundir o material à taxa desejada. Isto indica porque materiais como o cobre e o 
alumínio são difíceis de soldar. Se a condutividade térmica do material é muito baixa, 
como é o caso do aço inoxidável, há um acumulo excessivo de calor ao redor da poça de 
solda, resultando em um aquecimento diferencial com consequente desenvolvimento de 
tensões residuais.  
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• Coeficiente de Expansão Térmica: Materiais com altas taxas de expansão térmica 
conduzem a uma expansão e contração diferencial no aquecimento e resfriamento 
respectivamente durante a soldagem. Isto pode resultar em distorção e/ou tensões 
residuais. Alumínio cobre zinco, estanho e suas ligas têm alto coeficiente de expansão 
térmica e são, portanto, de difícil de serem soldados. 

Oxidação: Materiais que oxidam através da reação com o oxigênio atmosférico são 
bastante difíceis de soldar. O exemplo mais comum que podemos citar é o alumínio e 
suas ligas que oxidam em atmosfera normal causando dificuldades consideráveis na 
dispersão ou dissolução dos óxidos que dificulta a qualidade aceitável nas juntas soldadas. 
Trabalhar; por exemplo, titânio e zircônio. Estes materiais reativos requerem eliminação 
completa de oxigênio das imediações da zona de solda, necessitando assim do uso de 
Soldagem à Arco com Eletrodo de Tungstênio com Proteção Gasosa (GTAW) para 
propósito geral de fabricação, e mais caro a Soldagem com Feixe de Elétrons (EBW) para 
a fabricação de componentes críticos.  

• Resíduo de Fluxo: A soldagem de alumínio através do processo de Soldagem 
Oxiacetileno e Eletrodo revestido (SMAW) podem necessitar do uso de fluxos. O resíduo 
de tais fluxos é altamente reativo, afetando as propriedades e desempenho da solda. Isto 
requer um cuidado impecável na remoção de tal resíduo de fluxo, conduzindo assim ao 
aumento de custos.  

• Sensibilidade à Trinca: Alguns materiais têm alta afinidade por hidrogênio a elevadas 
temperaturas resultando assim na absorção deste gás proveniente da umidade e produtos 
de hidrocarboneto na forma de óleo e graxa ao redor do equipamento de soldagem e 
consumíveis. O hidrogênio residual em metal de solda conduz frequentemente a formação 
de trincas frias (aços de alta resistência) e ou porosidade (alumínio) afetando o sucesso 
na fabricação ou o desempenho da junta de solda. Assim o processo de soldagem 
selecionado para unir tais materiais deve ser o que assegura a ausência ou eliminação de 
hidrogênio da zona de poça de solda. Por isso o processo Oxiacetileno e Eletrodo 
Revestido (SWAW) são evitados, pois nestes processos há alta possibilidade que o 
hidrogênio seja absorvido.  

Espessuras do Material  

A espessura do material possui um papel vital na seleção do processo de soldagem.  

 

Por exemplo, lâmina de metal (≤ 3 mm de espessura) pode ser melhor soldada por 
Soldagem por Resistência, Soldagem Oxacetileno, Soldagem a Arco com Metal-Gás 
Inerte (MIG) / com Metal-Gás Ativo (MAG) - (GMAW), Soldagem à Arco com Eletrodo 
de Tungstênio com Proteção Gasosa (GTAW), Soldagem Arame Tubular (Fluxo Cored 
Arc Welding - FCAW), Soldagem a Laser, Soldagem a Ultra-som e Soldagem por Feixe 
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de Elétrons (EBW). Chapas de espessuras finas (3-6 mm) e médias (6-20 mm) podem ser 
soldadas por Soldagem a Arco MIG/MAG (GMAW), Soldagem por Arco Submerso 
(SAW), FCAW, Soldagem Eletro – Gás (EGW), Soldagem por Feixe de Elétrons (EBW), 
de média e alta potência. Chapas espessas (20-75mm) e muito espessas (>75mm) podem 
ser melhor soldados através da Soldagem por Arco Submerso (SAW), Soldagem 
Elétroescória (ESW), Soldagem por Feixe de Elétrons (EBW) de alta potência e 
Soldagem Térmica.  

A figura 28 mostra as faixas normais de espessura de alguns dos processos de soldagem 
estabelecidos na fabricação industrial. 

 

Figura 28 – Faixas normais de espessura para diferentes processos de soldagem para 
soldagem de lâminas e chapas. 

 

A espessura do material controla a taxa de resfriamento e decide o fluxo de calor. 

 

Taxa de resfriamento também será alta, aumentando assim a dureza do material e a ZTA 
requerida por unidade de tempo para alcançar uma boa solda. Altas espessuras significam 
altas taxas de resfriamento e consequente aumento na dureza do material significará que 
a Isto pode conduzir frequentemente em absorção de hidrogênio e em consequência pode 
originar trincas. Para contornar estes problemas é comum a realização de um pré-
aquecimento e um tratamento térmico pós-solda. Porém, o custo da solda por unidade de 
comprimento fica mais caro, podendo inviabilizar o processo. O pré-aquecimento 
também é empregado para soldar metais não ferrosos de alta condutividade térmica, para 
assegurar a devida fusão entre a solda e o metal de base. 
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A seleção de um processo de soldagem também é baseada no tipo de junta de solda.  

 

Projeto e Acessibilidade da Junta, a solda em lâminas de metal sobrepostas pode ser feita 
facilmente por Solda Resistência por Ponto e Costura, os eixos podem ser unidos por 
Soldagem por Atrito ou Topo Sob Pressão (FLASH BUTT WELDING), chapas em 
ângulo e espessas podem ser soldadas convenientemente através da Soldagem por Arco 
Submerso (SAW), tubos de pequenos diâmetros podem ser melhor soldados por GTAW 
(TIG), na solda de topo reto em chapas muito espessas é satisfatório o processo de 
Soldagem Eletroescória (ESW) ou Soldagem Térmita. Nestes casos específicos não é 
possível mudar facilmente os processos citados para algum outro. Porém quando o 
objetivo a ser soldado for extremidades chanfradas em ″V″, em chapas de espessura 
média, é possível usar os processos de Eletrodo Revestido (SMAW), MIG/MAG 
(GMAW), Soldagem por Arame Tubular (FCAW) e Soldagem por Arco. 

A fácil acessibilidade é outra consideração importante para selecionar um processo de 
fusão das paredes laterais Submerso (SAW) com igual sucesso. Em extremidades 
chanfradas em ″U″ são similarmente convenientes aos processos de soldagem à arco, 
porém é obviamente não apropriada para a Soldagem por Feixe de Elétrons (EBW), para 
o qual a solda de topo com zero de abertura é o projeto de junta mais apropriado. Por 
exemplo, para o emprego do processo de Soldagem por Arco Submerso (SAW) é 
imperativo um espaço adequado para o soldador ter mobilidade para observação visual e 
controle; porém solda em fendas estreitas e fundas pode ser realizada por Soldagem por 
Feixe de Elétrons (EBW) e Soldagem a Laser. O processo de Soldagem por Arco 
Submerso (SAW) pode não ser capaz de soldar juntas entre chapas verticais pouco 
espaçadas, mas já a tocha de MIG/MAG e Soldagem por Arame Tubular 
(GMAW/FCAW) poderiam ser bem convenientes para a realização do trabalho. A solda 
de uma fenda estreita, porém, exigiria uma tocha de MIG/MAG (GMAW) especialmente 
projetada para alcançar a devida junta. 

Posição de Soldagem  

Alguns processos como Eletrodo Revestido, MIG/MAG, TIG, etc. podem ser realizadas 
em qualquer posição enquanto outras são limitadas a uma ou poucas posições. Por 
exemplo, Soldagem a Arco Submerso é mais apropriada para soldagem vertical 
descendente ou plana enquanto Soldagem por Eletroescória é frequentemente aplicada 
para soldagem vertical ascendente.  

 

Para pequenas soldagens, as capacidades de posição podem não ser de grande 
importância, pois os produtos e as peças podem ser girados até a posição mais vantajosa 
para soldagem. Para soldagem de campo, particularmente para grandes estruturas, não é 
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possível que as giremos até a melhor posição. Por exemplo, para a fabricação de tanques 
de armazenamento de óleo, precisa-se que se solde usando principalmente posições 
horizontais e verticais de soldagem. Isto geralmente significa condições difíceis de 
soldagem, baixos padrões de corte e, além disso, aumento de problemas em alcançar a 
qualidade de solda desejada. Para tais situações um simples processo de soldagem como 
Eletrodo Revestido trabalha melhor. Por outro lado, soldagem de tubos de pequenos 
diâmetros pode ser feita em qualquer posição e para tal trabalho métodos de soldagem 
mecanizados empregando carro de solda “welding bugs” servem bem. Um guia para 
selecionar processos de alta deposição para diferentes posições de soldagem estão 
resumidos na tabela 7.  

Tabela 7 Seleção de processos para diferentes posições de soldagem.  

Processos de soldagem Posição de Soldagem Arco Submerso MIG/MAG/Arame 
Eletroescória Plano ou de cima para baixo R R NR Horizontal de ângulo R R NR 
Horizontal P R NR Vertical NR R R Sobre cabeça NR R NR Cano sem rotação NR R NR 
R – Recomendada, P – Possível, mas não popular NR – Não recomendada. 

As considerações de produção que afetam a seleção de processos para juntas de solda  

Considerações de produção incluem a forma e o tamanho da peça a ser trabalhada, as 
taxas de deposição, a disponibilidade de materiais a serem consumidos durante o 
processo, a manutenção do equipamento, fumos e respingos causados durante a operação, 
o pré-aquecimento e o tratamento necessário pós-solda, a habilidade requerida do 
operador, a possibilidade de mecanização e automação e a compatibilidade com outros 
processos.  

A forma e o tamanho da peça a ser trabalhada podem afetar a seleção de um processo  

Forma e Tamanho da Peça a ser Trabalhada de soldagem. Por exemplo, peças de grande 
tamanho ou com formas complexas são difíceis de serem soldadas por Soldagem por 
Feixe de Elétrons (EBW) devido a natureza de sua operação e o tamanho da câmara de 
vácuo requerida. Similarmente, nem todas as formas de peça podem ser soldadas através 
de soldagem a fricção. Assim, em tais caso a seleção pode ser limitada unicamente aos 
processos de soldagem a arco.  

Taxa de deposição  

Quando material é depositado, como é na maioria dos processos de soldagem a arco, pode 
ser exigido alcançar uma taxa mínima de deposição de metal para cumprir os planos de 
entrega exigidos. Por exemplo, na soldagem de juntas longas e retas de chapas espessas 
para construção naval é mais conveniente usar soldagem a arco submerso com altas taxas 
de deposição do que qualquer outro processo; enquanto que para formas mais 
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complicadas, a taxa de deposição desejada pode ser conseguida através do processo de 
soldagem a arco com eletrodo revestido.  

 

Em geral a produtividade de um processo de soldagem a arco, incluindo Soldagem 
Elétroescória (ESW), é baseado na sua taxa de deposição e é melhor sempre se referenciar 
nos dados disponíveis do assunto antes de se fazer uma seleção. A figura 20.2 mostra um 
resumo da taxa de deposição baseada em um ciclo de trabalho de 100% para os processos 
mais comumente usados desta categoria.  

 

Tabela 8 Tipo de Processo de soldagem versus razão de deposição.  

 

 

Tabela 8 

 

A seleção de um processo de soldagem também pode ser afetada pela disponibilidade  

 

Disponibilidade de Materiais a Serem Consumidos Durante o Processo de materiais a 
serem consumidos durante o processo. Por exemplo, para soldagem de uma determinada 
liga de alumínio pode não ser possível adquirir o arame tubular cobreado com o fluxo 
apropriado, limitando o uso do processo FCAW. Fácil disponibilidade e suprimento 
regular são essenciais para o uso de um processo sem interrupção e, portanto somente 
devem ser selecionados aqueles processos onde não haja escassez de materiais 
consumíveis. 
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Um serviço técnico de manutenção apropriado deve estar sempre disponível para  

 

Manter o equipamento trabalhando em ordem. Assim, se um equipamento moderno e 
sofisticado for instalado, deve-se assegurar que em caso de defeitos pode-se obter uma 
ajuda técnica em curto prazo e custos razoáveis. Caso contrário a operação de soldagem 
pode ser interrompida causando atraso nos prazos de entrega, aumentando os custos da 
soldagem. Tais eventualidades podem surgir com o uso dos equipamentos EBW, 
soldagem a laser, soldagem a ultra-som, os avançados sistemas de soldagem sinérgicos, 
ou até mesmo unidades de solda por resistência com circuitos elétricos complicados.  

 

 

Ventilação  

No caso de um processo com geração excessiva de fumos pode ser necessário o uso de 
um sistema de ventilação mais efetivo ou até a instalação de um sistema de exaustão para 
uma estação individual de soldagem, para evitar a interferência na operação de outras 
unidades.  

Os processos nos quais são gerados respingos em excesso são de difíceis de serem  

Respingos empregados nas proximidades de outras máquinas e unidades. Por exemplo o 
processo de soldagem com CO2 está sempre associado a uma considerável ou até mesmo 
excessiva quantidade de respingos, e assim a necessidade de manter sua operação longe 
das outras máquinas e produtos acabados. A subsequente remoção dos respingos também 
envolve trabalho extra e limita seu uso a um trabalho comparavelmente mais grosseiro.  

 

Habilidade Requerida pelo Operador  

A habilidade do operador é outro fator muito importante na seleção de um processo de 
soldagem. Se os operários não são capazes de operar habilmente um sistema este não será 
utilizado de forma ótima. Este fator pode restringir seriamente a introdução de 
equipamento mais moderno e sofisticado. Esse é o motivo pelo qual é muito mais fácil 
introduzir o processo de Soldagem com Eletrodo Revestido e o processo de Soldagem 
Oxiacetileno em um novo local do que introduzir os processos MIG/MAG e TIG. 
Alternativamente, gastos extras podem ter que ser incorridos no treinamento da força de 
trabalho para manejar mais produtivamente novos processos.  

Alguns dos processos de soldagem como Soldagem por Fricção, Soldagem Ultra- 
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Compatibilidade do Processo sônica pode ser convenientemente instalada ao lado de 
outros processos tais como usinagem, enquanto que em processos de Soldagem a Arco 
ou Soldagem de Topo sob Pressão, tem que se manter uma razoável distância de outras 
máquinas para evitar os respingos e faíscas provenientes de seu funcionamento. A 
necessidade de compatibilidade entre diferentes processos deve, entretanto, ser checada 
no estágio de seleção para evitar problemas posteriores. 

Nem todos os processos de soldagem podem ser mecanizados, logo é essencial avaliar. 

Mecanização e Automação necessidade para a mecanização ou automação no estágio 
apropriado. Por exemplo, o processo de Soldagem com Eletrodo Revestido não pode ser 
mecanizado no sentido real do termo, enquanto que o processo MIG/MAG e Soldagem 
por Resistência por Pontos podem ser facilmente utilizados nos seus modos mecanizados.  

Com o crescente uso de robôs é imperativo manter em mente os futuros potenciais dos 
processos enquanto se seleciona um processo de soldagem, particularmente para o uso 
em indústrias com alto volume de. Enquanto MIG/MAG e Soldagem por Resistência por 
Pontos podem encontrar uso extensivo no modo automatizado há mínimas chances dos 
processos de Eletrodo Revestido, Arco Submerso e Oxi-gás serem utilizados desta 
maneira.  

Conclusões  

É evidente que na discussão do assunto de seleção de um processo de soldagem para 
fabricar uma dada estrutura ou um componente precisa ter na base uma cuidadosa análise 
das considerações técnicas, de produção e econômicas, assim como o tipo de produto.  

No momento em que o processo de revestimento automático não puder ser realizado com 
sucesso, Eletrodo Revestido pode ser a alternativa.  

 

Preparação e Execução de Juntas Soldadas. 

e) Objetivo 

 

Estabelecer as exigências para a execução de soldas, definindo parâmetros de referência 
para servir de base tanto para o executante como para a fiscalização da SEINFRA. 

 

f) Condições Gerais  

Introdução 
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A soldagem deverá ser realizada por soldadores qualificados dentro das condições 
estabelecidas pelos procedimentos de soldagem. 

Condições climáticas 

Em condições climáticas adversas, as soldas somente poderão ser executadas sob 
proteção de abrigos apropriados que impeçam a penetração de chuva e ventos fortes 
prejudiciais à qualidade final da solda. 

Área de trabalho 

Para as soldas executadas no nível do solo ou acima, a área de trabalho em torno da solda 
não deverá ter menos que 600mm de raio.Quando a solda for executada dentro de valas, 
o local de soldagem deverá ter dimensões suficientes para que um ou mais soldadores 
possam ter livre acesso ao local, assim como devem ser retirados todos os pedaços de 
ferro, madeira, pedra ou qualquer outro objeto que ponham em risco a integridade física 
do soldador. 

Para a execução de soldas em ambientes fechados, é obrigatória a instalação de exaustores 
ou insufladores de ar e a garantia de acesso seguro e desimpedido à distância máxima de 
60 metros, mantendo as condições mínimas de segurança e salubridade. 

 

Equipamentos de solda 

As máquinas e equipamentos de solda deverão estar em boas condições, observando-
seque os instrumentos de controle estejam em perfeito funcionamento e sejam aferidos 
periodicamente. Os equipamentos movidos a energia elétrica devem ser instalados em 
redes livres de queda de tensão acentuada. As conexões entre o equipamento e os cabos 
devem ser feitas através de dispositivo apropriado, cuidando-se para que haja bom contato 
elétrico entre as partes e com garantias de segurança para o soldador e demais pessoas. 

Identificação do soldador 

Cada soldador identificará seu trabalho, anotando seu número de registro com tinta, ao 
lado do cordão de solda, em local de fácil visualização. 

Pré e pós aquecimento 

O procedimento de soldagem qualificado especificará as práticas de pré ou pós 
aquecimento que devem ser realizadas para materiais com carbono equivalente maior ou 
igual a 0,4%, ver item 5.8. 

Limpeza inicial e entre passes 
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A região a ser soldada deve apresentar superfície lisa, estar rigorosamente limpa, livre de 
carepas de oxidação, tintas, graxa e pites de corrosão profunda e generalizados. As chapas 
devem estar isentas de trechos com dupla laminação nessa área. A escória deve ser 
retirada após cada passe de solda com o auxílio de ferramentas mecânicas ou manuais. 

 

Fixação 

As partes a serem soldadas devem ser fixadas de forma a evitar-se o movimento relativo 
entre elas. 

Intervalo entre passes de solda 

O intervalo máximo entre a execução do passe de raiz e o passe de solda subsequente não 
deverá exceder 30 minutos, sendo que a solda deverá ser completada na mesma jornada 
de trabalho. Caso, por força maior, a solda seja interrompida no primeiro passe (de 30 
minutos a 8 horas), aplicar "quebra-gelo" (aquecimento a 60ºC com maçarico a GLP) 
antes de continuar a soldagem. Se a demora for superior a 8 horas, destruir a solda. Para 
os demais passes, aplicar "quebra-gelo". 

Acabamento 

Todo o cordão de solda mais 100mm para cada lado, deve ser cuidadosamente 
limpo,retirando-se toda escória, respingos de solda, restos de revestimento ou quaisquer 
outras imperfeições ou sujeiras provenientes da soldagem. 

Normas de segurança 

Devem ser observados todos os procedimentos de segurança pertinentes ao trabalho 
executado, sob pena de imediata interdição dos trabalhos. 

 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

g) Ensaios não destrutivos (líquido penetrante) 

Objetivo 

O objetivo dos Ensaios por Líquido Penetrante é assegurar a confiabilidade do produto, 
por meio de: 

a) Obtenção de uma imagem visual, que revela a descontinuidade na superfície da peça 
(mancha); 

b) Revelação da natureza da descontinuidade sem danificar a peça; 

c) Separação das peças aceitáveis das não aceitáveis segundo o critério estipulado. 
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Aplicações Industriais e finalidade 

Devido às características básicas do Ensaio por Líquido Penetrante, eles podem ser 
aplicados em grande variedade de produtos metálicos e não metálicos ferrosos e não 
ferrosos, sejam forjados, fundidos, cerâmicos de alta densidade e etc., desde que não 
sejam porosos, com resultados técnicos e economicamente satisfatórios na revelação de 
descontinuidades superficiais, por menores que sejam. Pode ser aplicado durante o 
processo de fabricação, ao final deste ou durante a manutenção, aqui para detectar as o 
surgimento das descontinuidades em serviço. 

Vantagens: 

E capaz de ensaiar peças de tamanhos e formas variadas bem como pequenas áreas 
isoladas em uma superfície; 

 

É capaz de detectar descontinuidades muito pequenas. É um dos ensaios mais sensíveis 
para detectar descontinuidades superficiais; 

Podem ser aplicado em materiais ferrosos, não ferrosos, cerâmicas de alta densidade, 
vidros e etc., desde que não sejam porosos; 

É relativamente barato e não requer equipamentos sofisticados. Para  pequena quantidade 
de peças ou pequenas regiões, pode-se utilizar um sistema portátil; 

O líquido penetrante fornece uma indicação ampliada da descontinuidade, tornando-a 
mais visível; 

As descontinuidades detectadas são analisadas quanto a localização, orientação, 
dimensões, tornando fácil a interpretação e avaliação; 

As instalações podem ser adaptadas ao tamanho e quantidade de peças; 

Permite automação do sistema; 

A sensibilidade do ensaio pode ser ajustada, selecionando os materiais e técnicas de 
ensaio. 

 

h) Exame Visual (Norma Api 1104) 

a) Aspecto 

O cordão de solda deve ter aspecto e dimensões uniformes em toda sua extensão e não 
pode apresentar salpicos excessivos, trincas ou crateras. 
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b) Mordeduras 

O comprimento não pode exceder o menor valor entre 0,8mm e 12,5% de t em 4t de solda, 
com entalhe máximo de 0,8mm (t= espessura da chapa). 

c) Concavidade 

A concavidade da raiz ou da face não pode provocar na junta uma redução de espessura 
abaixo da do menor dos componentes soldados. 

d) Reforço excessivo ou excesso de penetração 

O reforço externo e a saliência interna da solda devem ser bem fundidos, com boa 
concordância com a chapa do metal base, e não podem exceder os valores descritos na 
tabela 8. 

Tabela 8 – Reforços e saliências 

4,8 à 25,0
25,0 à 57,0

0,8
1,6
2,4
3,2

Espessura do
Material (mm)

Reforço ou
Saliência (mm)

1,6 à 2,4
2,4 à 4,8

 

i) Ensaio Radiográfico (Norma Ansi B 31.3) 

a) Trincas 

Não são aceitas. 

b) Falta de fusão e penetração 

Não são aceitas. 

c) Porosidade 

A porosidade individual não pode exceder o menor valor entre t/3 (t=espessura da chapa) 
e 3mm, na sua maior dimensão. A área total da porosidade projetada radialmente através 
da solda não pode exceder uma área equivalente a três vezes a área de um simples poro 
permissível em qualquer 4t de comprimento projetado da solda. 

d) Inclusão de escória 

O comprimento de qualquer inclusão de escória ou defeito alongado não pode exceder t/3 
(t=espessura da chapa).O comprimento total de inclusões de escória e/ou defeito alongado 
não pode exceder a tem qualquer 12t de comprimento de solda. A largura da inclusão de 
escória não pode exceder ao menor valor entre 2,4mm e t/3. 
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e) Mordedura 

O comprimento de mordedura não pode exceder o menor valor entre 0,8mm e 12,5% de 
t em 4t de solda, com entalhe máximo de 0,8mm (t=espessura da chapa). 

f) Concavidade 

A concavidade da raiz ou da face não pode provocar na junta uma espessura abaixo dado 
menor dos componentes soldados. 

 

j) Ensaio De Tração 

A resistência à tração da solda incluindo a zona de fusão de cada seção deve ser igualou 
maior que a mínima resistência à tração especificada para o material do tubo. Se a seção 
se romper fora da solda ou da zona de fusão e a resistência for igual ou superior à 
especificada para o metal base, a seção será aprovada.Se a seção se romper na solda ou 
na zona de fusão e a resistência observada for igualou maior que a especificada para o 
metal base, a seção será considerada aprovada.Se a seção se romper na solda ou na zona 
de fusão, com resistência abaixo da especificada para o metal base, a seção será 
reprovada. 

 

k) Ensaio De Dobramento Guiado (Norma Asme V) 

A seção colocada centrada entre os apoios será submetida à carga do cutelo até que sua 
curvatura seja tal que se torne impossível inserir um fio de um milímetro de diâmetro 
entre as extremidades da seção e as superfícies laterais do cutelo. Para satisfazer o ensaio 
de dobramento não devem ser observadas, em nenhuma seção, trincas ou falhas medindo 
mais que 3mm em qualquer direção na superfície convexa. Não serão, contudo, 
consideradas as trincas que eventualmente ocorram junto às bordas,desde que não 
ultrapassem 6mm e exista evidência de que foram provocadas por inclusão de escória ou 
por outros defeitos internos do material. Caso uma das seções apresente falha com 
dimensão acima do permitido, o soldador será considerado reprovado. 

 

l) Ensaio De Fratura Com Entalhe (Norma Api 1104) 

a) A superfície exposta de cada corpo-de-prova deve mostrar completa penetração efusão. 

b) O valor máximo permissível para um poro será de 1,6mm medido na sua maior 
dimensão. 
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c) O número máximo permissível de poros por centímetro quadrado será dois, desde que 
nenhum deles exceda o valor máximo permissível de 1,6mm. 

d) Inclusões de escória não podem ter mais que 0,8mm de espessura e 3,2mm de 
comprimento. Para chapas delgadas, adota-se como comprimento máximo de 
inclusão0,5t (t=espessura da chapa). Deve existir, pelo menos, 10mm de solda perfeita 
entre as inclusões. 

m) Ensaio Por Ultra-Som (Norma Asme V) 

a) Todos os ecos que excederem a curva de 20% da curva de referência primária,estando 
a sensibilidade do aparelho ajustada conforme NTS 038, deverão ser pesquisados e 
avaliados. 

b) Quando a inspeção for executada por apenas um lado da solda, todos os ecos que 
ultrapassarem a curva de 50% da curva de referência primária, estando a sensibilidade do 
aparelho ajustada conforme NTS 038, serão considerados defeitos. 

c) Quando a inspeção for executada por ambos os lados da solda, todos os ecos de 
descontinuidade que ultrapassarem a curva de 50% da curva de referência primária, 
estando a sensibilidade do aparelho ajustada conforme NTS 038, devem ser registrados 
no formulário padronizado. 

 

REVESTIMENTOS 

Preparação do material 

Após o término da montagem do reservatório e tratamento da solda (jateamento abrasivo), 
o material é preparado para ser revestido. Os hidromecânicos passam por um processo de 
limpeza, com finalidade de remover todos os resquícios de sujeira e outros elementos 
depositados no material durante o processo de montagem. Essa limpeza é feita através de 
escovas com cerdas macias, utilizando água em abundância e sabão neutro. 

 

1. Aplicação de fundo anti-corrosivo 

 

Aplicação de 01 (uma) demão a base de shop- primer epóxi, com 40 micrômetros de 
espessura de filme seco na cor vermelho óxido conforme ABNT- NORMA: NBR 7831. 
(Sistema de revestimentos protetores com finalidade anti-corrosiva). 
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2. Aplicação de revestimento interno 

 

Aplicação de 02 (duas) demãos a base de epóxi poliamida (atóxico) de alta espessura com 
140 micrômetros de espessura de filme seco, sendo uma demão na cor cinza e outra 
demão na cor a ser definida pela SEINFRA, totalizando uma espessura de revestimento 
com 240 micrômetros de filme seco. ABNT-NORMA: NBR 7831 (Sistema de 
revestimentos protetores com finalidade anti-corrosiva). 

 

3. Aplicação de revestimento externo (câmaras e peças submersas) 

 

Aplicação de 02 (duas) demãos a base de epóxi-alcatrão de hulha-poliamida alta 
espessura, no total de 350 micrômetros de filme seco, conforme ABNT-NORMA: 7829. 

 

4. Aplicação de revestimento externo (Hidromecânicos) 

Aplicação de 02 (duas) demãos em esmalte a base de resina (PU) poliuretano alifático, 
com 50 micrômetros de espessura de filme seco, totalizando 240 micrômetros de filme 
seco, na cor branca ou a ser especificada pelo contratante. 
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5. Generalidades 

a) Todos os serviços devem ser executados por elementos treinados e supervisionados 
por profissional experiente e especializado, e estão sujeitos à prévia aprovação da 
prefeitura. 

b) Os serviços só podem ser executados dentro das seguintes condições atmosféricas: 

· Umidade relativa do ar: máxima 85%; 

· Temperatura ambiente: mínima 5ºC; 

· Temperatura do substrato: 

- Mínima: 3ºC acima do ponto de orvalho 

- Máxima: 60ºC 

c) Todos os produtos devem possuir certificado de qualidade, fornecido pelo fabricante, 
discriminando produto, lote e prazo de validade. 

6. Aplicação 

a) O epóxi deve ser aplicado por meio de "air less", rolo ou trincha diretamente sobre a 
superfície preparada e limpa e pintada, conforme procedimentos apresentados. 

b) A espessura final do revestimento deve ser no mínimo de 350 micrômetros, medida 
em película seca, obtida pelo número de demãos que forem necessárias (em geral três 
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demãos), conforme procedimento executivo do fabricante. Admite-se um acréscimo de 
até 30% na espessura de cada demão. 

c) O intervalo de tempo mínimo entre demãos deve ser de 24 horas e máximo de 48 horas, 
exceto quando for indicado de modo diferente pelo fabricante. 

e) Se for excedido o prazo de 48 horas, a demão subsequente só pode ser aplicada após 
lixamento manual de toda a demão anterior. 

d) A cura total, que determina a liberação da área pintada para uso, se dá após sete dias 
da última demão aplicada. 

e) O prazo máximo para utilização do produto após a mistura dos componentes é de sete 
horas. 

f) Para o revestimento das juntas ou situações em que existam outros revestimentos 
adjacentes, deve-se observar a compatibilidade entre eles. 

g) Todo serviço deve ser executado de modo que as superfícies fiquem isentas de 
escorrimento, respingos, rugosidades, ondas ou marcas de pincel. As películas devem ser 
de espessura uniforme, que cubram todos os cantos e reentrâncias e apresentem-se lisas e 
lustrosas. 

h) A superfície que estiver com espessura abaixo do especificado deve ser completada, 
após preparo adequado da mesma. Caso a espessura esteja 30% superior ao especificado, 
deve-se rever o procedimento e a operação de mistura dos componentes, visto que a 
espessura excessiva propicia a retenção de solvente, formação de bolhas e aparecimento 
de fendas na película. 

i) No caso de mais de uma demão é aconselhável o uso de cores diferentes a cada demão. 

 

7. Alcatrão de hulha 

7.1. Condições gerais. 

7.1.1. Aparência dos componentes A e B 

Os componentes A e B devem apresentar-se homogêneos, sem pele e espessamento, 
quando observados em lata recém-aberta. Caso apresentem alguma sedimentação, esta 
deve ser facilmente homogeneizável. 

 

7.1.2. Aparência do produto pronto para aplicação 
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O produto final, que se obtém após a mistura dos dois componentes da tinta, deve 
apresentar consistência uniforme. 

 

7.1.3. Embalagem 

a) na vedação das embalagens não deve ser utilizado material passível de causar 
degradação ou contaminação da tinta. 

b) as embalagens devem apresentar-se em bom estado de conservação, devidamente 
rotuladas ou identificadas na superfície lateral, conforme as exigências desta norma. 

c) as embalagens devem conter, no mínimo, a quantidade citada na respectiva 
identificação. 

 

7.1.4. Estabilidade à armazenagem 

 

Os componentes A e B devem apresentar estabilidade à armazenagem em embalagem 
fechada a temperatura inferior à 40 0C, que garanta sua utilização por no mínimo 12 meses 
após a data de fabricação. 

 

Admite-se a revalidação deste prazo de utilização por dois períodos adicionais de seis 
meses, mediante repetição e aprovação prévia dos ensaios, executados por ocasião do 
fornecimento. 

7.1.5. Diluição 

 

Quando necessário, para facilitar sua aplicação, esta tinta pode ser diluída conforme 
instruções do fabricante. 

7.1.6. Identificação 

 

As embalagens devem trazer, no rótulo ou em seu corpo, no mínimo, as seguintes 
informações: 

· Tinta epóxi alcatrão de hulha curada com poliamida e de alta resistência à abrasão; 

· Identificação dos componentes (A e B); 
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· Diluente a utilizar; 

· Quantidade contida no recipiente, em litros ou quilogramas; 

· Nome e endereço do fabricante; 

· Número ou sinal que identifique o lote de fabricação; 

· Data de fabricação e de validade do produto; 

· Proporção de mistura dos componentes, em massa ou volume. 

 

7.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

7.2.1. Requisitos dos componentes A e B 

 

A identificação da resina do componente A e do agente de cura do componente B deve 
ser efetuada por espectroscopia na região do infravermelho. Os espectros obtidos após a 
evaporação dos solventes devem apresentar as bandas características da resina epóxi 
(componente A) e do agente de cura e do alcatrão de hulha (componente B) 

 

7.2.2. Requisitos do produto pronto para aplicação 

 

Os requisitos do produto pronto para aplicação, após a mistura dos componentes A e B, 
são apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9 
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7.3. Procedimentos de ensaios 

 

7.3.1. Coal tar epóxi: deverão ser realizados os seguintes ensaios: 

8.3.1.1 Visual 

8.3.1.2 Medição da espessura de película seca: conforme as normas 

· NBR 0546 – planos de amostragem 

· NBR 10443 – tintas – determinação da espessura de película seca. 

8.3.1.3 Aderência: conforme as normas 

· NBR 0546 – planos de amostragem 

· NBR 11003 – tintas – determinação da aderência 

 

7.3.2. Alcatrão de hulha curada com poliamida (plano de amostragem, conforme 
NBR 0546). 

8.3.2.1 Características da película seca 

 

Para avaliar a película seca, devem ser preparados corpos-de-prova aplicando a tinta em 
chapas conforme especificado em 6.3.1.2. 

 

As características exigidas da película seca são apresentadas e no item 6.3.1.3 - Critérios 
de Aceitação. 
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7.4. Recomendações gerais 

 

- Todas as etapas de preparo de superfície e da aplicação da tinta devem ser acompanhadas 
por profissionais treinados. Se o preparo da superfície não for observado rigorosamente, 
a execução do esquema de pintura fica comprometida, mesmo que a tinta seja de excelente 
qualidade. 

 

- Amostras de tinta devem ser submetidas a ensaios específicos indicados nas respectivas 
normas (item 6.3.1). Os ensaios devem ser realizados tanto na tinta líquida como na 
película seca. Os resultados obtidos devem ser comparados com os especificados.  

 

 

7.5. Referências normativas e documentos complementares. 

 

As normas e/ou documentos relacionados a seguir contêm informações complementares 
a esta Norma: 

 

NTS 039:1999 - Tintas – Medição da espessura da película seca – Procedimento 

NTS 041:1999 - Inspeção de aderência em revestimentos anticorrosivos – Procedimento 

NTS 085:2001 - Preparo de superfícies metálicas para pintura- Procedimento 

NTS 136:2001 - Tinta epóxi mastic – Especificação 

NTS 168:2001 - Tinta epóxi alcatrão de hulha com pigmento inibidor de corrosão 

NTS 169:2001 - Tinta epóxi alcatrão de hulha curada com poliamida e de alta resistência 
à abrasão 

SIS 055900:1998 - “Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surface” 
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A empresa licitante vencedora, deverá entregar no as-built, desenho executivo, com 
assinada pelo engenheiro mecânico, responsável técnico/quadro técnico apresentado no 
ato do processo licitatório.  

 


