
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

SESC ANANINDEUA 

DRENAGEM PLUVIAL 
 

A. OBJETIVO  

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a 

execução das obras relativas a Drenagem Pluvial do SESC ANANINDEUA, 

conforme Projeto de Drenagem Pluvial. 

 

B. GENERALIDADE 

Esta especificação complementa o Projeto de Drenagem Pluvial, 

constituído das pranchas anexas. Todas as modificações de projeto ou 

trocas de materiais especificados deverão ser solicitadas à FISCALIZAÇÃO, 

com antecedência necessária para sua avaliação. Na eventual omissão de 

discriminação específica de um material ou serviço, deverá ser entendido 

como de primeira qualidade e primeiro uso. Estas especificações e o projeto 

de drenagem fazem parte integrante do contrato. 

 

C. OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA 

São de responsabilidade da contratada para construção, todas as 

providências relativas ao licenciamento para a construção, ART/RRTs de 

execução junto ao CREA/CAU, Guias de recolhimento junto ao INSS e taxas 

correspondentes. Não será permitida a sub empreitada total ou parcial dos 

serviços, salvo em situações indicadas nesta especificação ou previamente 

consultadas e acordadas com a FISCALIZAÇÃO. O construtor obriga-se a 

executar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assistência 

técnica e administrativa, afim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com 

a máxima perfeição e o mínimo de desperdício. 

Serão de responsabilidade do construtor as seguintes providências: 

▪ Contratação de mão-de-obra inerente aos serviços a executar; 

▪ Equipamentos mecânicos e ferramentais necessários; 

▪ EPIs de proteção aos funcionários; 

▪ Galpão de obra para abrigo do pessoal e materiais; 

▪ Cavaletes de sinalização de obras, interrupção e orientação de 

trânsito e proteção ao pedestre; 

▪ Placa com identificação da empresa construtora. 



1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa de obra: 

É de responsabilidade da contratada instalar uma placa de obra 

conforme as especificações a serem fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2. DRENAGEM PLUVIAL 

  

2.1 Locação da obra/rede de drenagem: 

A locação da obra bem como as referências de níveis será executada 

pela equipe de topografia da empresa contratada, observado as cotas 

da pavimentação que também estarão em execução, ficando sob 

responsabilidade da empresa construtora a manutenção destas 

locações. 

 

2.2 Escavação para colocação dos tubos de concreto/tubos de 

PVC/poços de visita/bocas de lobo: 

Após a marcação de cotas de nivelamento e alinhamentos conforme 

o Projeto de Drenagem, com aval da Fiscalização do Município, iniciar 

as escavações. O solo escavado será carregado em caminhão 

basculante, para a sua remoção. O transporte de material de má 

qualidade ou excedente será de responsabilidade da empresa 

contratada. Será de responsabilidade da empresa contratada, todo 

maquinário para extração, carga, transporte, descarga e 

espalhamento. 

 

Preparo de vala/Escoramento: 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros 

necessários à implantação das obras, devem ser tomadas medidas 

que proporcionem a manutenção das condições locais, através de 

replantio da vegetação nativa ou de grama. As valas deverão estar 

devidamente escoradas de acordo com os critérios desta 

Especificação, garantindo a segurança. Para melhor orientação da 

profundidade e declividade da canalização recomenda-se a utilização 

de gabaritos para a execução dos berços e assentamento através de 

cruzetas. Somente serão permitidas valas sem escoramento para 

profundidades até 1,25m, onde a largura da vala, será de no mínimo, 

igual ao diâmetro do tubo coletor, acrescido de 0,50 m para tubos com 

diâmetro até 500mm e 0,60 m para tubos de diâmetros iguais ou 

superiores a 500mm. Como orientação em função do tipo de 

escoramento, poderá ser seguida a Tabela de Dimensões de vala 

para assentamento de tubulações de drenagem – tubos de concreto 

(NBR 12266). Deverá ser utilizado escoramento sempre que as 

paredes laterais da vala, poços e cavas forem constituídas de solo 

possível de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido 

aos serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de 

alteração da estabilidade do que estiver próximo à região dos 



serviços. Para a execução do escoramento, seguir as orientações dos 

da NBR 12266. 

 

 

2.3 Tubos de concreto para redes coletoras de águas pluviais: 

Os tubos de concreto deverão ser do tipo e dimensões indicadas no 

projeto de drenagem e serão de encaixe tipo macho e fêmea, podendo 

ser adotado encaixe do tipo ponta e bolsa, caso indicado em projeto, 

devendo obedecer à exigência da norma NBR 8890/18. 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar 

regularizado e com a declividade prevista em projeto. Transportar com 

auxílio da escavadeira, ou munck, o tubo para dentro da vala, com 

cuidado para não danificar a peça. Limpar as faces externas das 

pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo 

junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos 

deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das 

pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve 

ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a 

ponta do tubo subsequente. Finalizado o assentamento dos tubos, 

executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o 

material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 

 

 

2.4 Poço de visita: (base, acréscimo, tampa de ferro) 

Os poços de visita serão executados com as dimensões e 

características fixadas pelo projeto de drenagem ou de acordo com o 

Álbum de projetos tipo de dispositivos de drenagem do DNIT. Os 

poços serão assentes sobre a superfície resultante da escavação 

regularizada e compactada, executando-se o lastro com concreto 

magro dosado para resistência característica à compressão mínima 

(fck, min), aos 28 dias, de 11MPa. Após a execução do lastro, serão 

instaladas as formas das paredes da câmara de trabalho e os tubos 

convergentes ao poço. Em seguida procede-se à colocação das 

armaduras e à concretagem do fundo da caixa, com a consequente 

vibração, utilizando concreto com resistência característica à 

compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 15MPa. Concluída a 

concretagem das paredes, será feita a desmoldagem, seguindo-se a 

colocação da laje pré-moldada de cobertura da caixa, executada com 

concreto dosado para resistência característica à compressão mínima 

(fck, min), aos 28 dias, de 22MPa, sendo esta provida de abertura 

circular com a dimensão da chaminé, se necessário. A laje de 

cobertura do poço poderá ser moldada “in loco” executando-se o 

cimbramento e o painel de formas, posteriormente retirados pela 

chaminé. Caso necessário, sobre a laje, será instalada a chaminé de 

alvenaria com tijolos maciços recozidos, rejuntados e revestidos 

internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em 



massa. Alternativamente, a chaminé poderá ser executada com anéis 

de concreto armado, de acordo com os procedimentos fixados na 

norma NBR 8890/07. Internamente será fixada na chaminé a escada 

de marinheiro, para acesso à câmara de trabalho, com degraus feitos 

de aço CA-25 de 16 mm de diâmetro, chumbados à alvenaria, 

distantes um do outro no máximo 30cm. Na parte superior da chaminé 

será executada cinta de concreto, onde será colocada a laje de 

redução, pré-moldada, ajustada para recebimento do caixilho do 

tampão de ferro fundido. A instalação do poço de visita será concluída 

com a colocação do tampão em ferro fundido com diâmetro de 60 cm. 

 

2.5 Caixa de areia: 

As caixas de areia deverão obedecer às indicações do projeto de 

drenagem. As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a 

instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre largura 

conveniente nas cavas de assentamento. A tampa será em concreto 

pré moldado. 

 

2.6 Boca de lobo: 

As bocas de lobo deverão obedecer às indicações do projeto de 

drenagem. As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a 

instalação dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre largura 

conveniente nas cavas de assentamento. Concluída a escavação e 

preparada a superfície do fundo será feita a compactação para 

fundação da boca de lobo. As bocas de lobo serão assentes sobre 

base de concreto dosado para a resistência característica à 

compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 15 MPa. As paredes 

serão executadas com alvenaria de bloco de concreto, assentes com 

argamassa de cimento-areia no traço 1:3, em massa, sendo 

internamente revestidas com a mesma argamassa; desempenada e 

alisada a colher. A parte superior da alvenaria será fechada com uma 

cinta de concreto simples, dosado para uma resistência característica 

à compressão (fck, min), aos 28 dias, de 15MPa, sobre a qual será 

fixado o quadro para assentamento da grelha e/ou da guia-chapéu. A 

grelha poderá ser de ferro fundido ou de concreto armado e deverá 

ter as dimensões e formas fixadas no projeto. Sendo a grelha de 

concreto armado este deverá ser dosado para resistência 

característica à compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 22 

MPa. 

 

2.7 Meio-fio e sarjeta conjugados 

Os meios-fios e sarjetas conjugados deverão obedecer às 

especificações do projeto de drenagem. O concreto para esse 

serviços deverá ser fornecido por concreteiras aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO e deverá ter resistência (fck) mínima de 20 Mpa. A 

cava de fundação deverá ser regularizada e apiloada manualmente e 



não pode ser liberada para a concretagem sem a execução deste 

serviço. 

 

2.8 Dissipador 

Os dissipadores de energia devem ser locados conforme indicados no 

projeto de drenagem e executados de acordo com as especificações 

construtivas do ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM do DNIT. 

 

2.9 Bueiro (Alas de lançamento) 

Os bueiros (alas de lançamento) devem ser locados conforme 

indicados no projeto de drenagem e executados de acordo com as 

especificações construtivas do ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE 

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM do DNIT. 

 

2.10 Canaleta de concreto 

A canaleta de concreto deverá obedecer à indicação do projeto de 

drenagem. O concreto deve ser constituído de cimento Portland, 

agregados e água, com resistência (fck) mínima de 20,0 MPa para 

concretos moldados “in loco”. 

 

2.11 Tubos de PVC: (200 mm, 250 mm e 300 mm) 

No caso da adoção de tubos em PVC, deverão ser obedecidas as 

exigências e prescrições próprias às canalizações e às 

recomendações dos fabricantes. 

 

Preparo de fundo de vala: 

Apiloamento manual do solo natural. 

 

 

2.12 Reaterro manual 

O reaterro, na medida do possível, será executado com material 

proveniente das escavações, caso estes sejam de boa qualidade. 

Caso contrário, deverão ser executados com material de boa 

qualidade, em camadas de 20 cm, devidamente molhadas e 

apiloadas, manual ou mecanicamente, de modo a assegurar a mais 

perfeita compactação. 

Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das 

fundações onde se torna necessário a regularização do terreno, 

inclusive escavação e retirada de material orgânico.  

O reaterro será isento de material orgânico e compactado em 

camadas sucessivas não superiores a 20 cm, de preferência com o 

emprego de compactadores manuais ou mecânicos. 

 

 

  



2.13 Bota fora 

As sobras de materiais deverão ser recolhidas e depositadas em 

locais pré-determinados pela FISCALIZAÇÃO. É de responsabilidade 

da contratada, o recolhimento e disposição final das sobras de 

materiais. A obra será entregue perfeitamente limpa e livre de 

entulhos ou restos de materiais. 

 

 

3. ENTREGA DA OBRA 

 A contratada, após a conclusão dos serviços, deverá solicitar a vistoria 

final para a entrega definitiva da obra; neste momento será fornecido o Laudo 

Técnico de Entrega Provisória da obra. Até 90 (dias) após a liberação 

provisória da obra, qualquer problema relativo a qualidade dos serviços, será 

de inteira responsabilidade da empresa contratada, a correção destes será 

sem ônus para o SESC ANANINDEUA. Após este prazo, será fornecido o 

Laudo Técnico de Entrega Definitiva da obra. 

 

 

Ananindeua, 20 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 


