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1. GERAL 

1.1. OBJETIVO 

 

Implementar normas gerais para a execução de obras e serviços de engenharia e construção, 

ampliação e/ou reforma de estruturas pertencentes à Companhia. 

 

1.2. TERMINOLOGIA 

 

1.2.1. Administração 

Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Pública. 

 

1.2.2. Caderno de Encargos 

Documento produzido e fornecido junto às especificações técnicas de licitação para orientar e 

estabelecer os requisitos mínimos e diretrizes técnicas e administrativas para execução do objeto 

contratado. 

 

1.2.3. Contratada 

Empresa contratada para executar os serviços de obras de engenharia e construção, ampliação 

e/ou reforma de edificações, estruturas e infraestruturas pertencentes ao METRÔ-DF. 

 

1.2.4. Contratante 

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF. 
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1.2.5. Fiscalização 

Indivíduo ou conjunto de indivíduos pertencente a Contratante cujas atividades são realizadas de 

modo sistemático e respeitando os normativos locais vigentes para aceitação dos serviços 

realizados pela Contratada. 

 

1.2.6. Gestão 

Indivíduo ou conjunto de indivíduos pertencentes a Contratante com delegações para representá- 

la perante a Contratada, fazendo a gestão contratual e aprovando medições e pagamentos. 

1.2.7. Licitação 

Processo administrativo para identificação e contratação de aquisição, serviços e obras da forma 

mais vantajosa para a administração. 

 

1.3. CONDIÇÕES GERAIS 

 
As seguintes condições devem ser obedecidas: 

 

1.3.1. Subcontratação 

 

As condições de subcontratação deverão ser especificadas em contrato, sendo que, sob hipótese 

alguma, deverá ser permitida a subcontratação de 100% do contrato. 

As subcontratações deverão ser aprovadas expressamente pela gestão do contrato, devendo o 

Contratado apresentar as prováveis empresas a serem subcontratadas com antecedência para a 

gestão do contrato de forma a permitir a análise e aprovação destas. 

 

1.3.2. ARTs/RRTs da Obra 

A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica é o 
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registro feito entre Contratante e Contratada cujo representante técnico da Contratada, 

devidamente registrado e regular em seu Conselho Profissional, realiza anotação dos serviços 

objeto do contrato no respectivo Conselho e torna-se responsável pelas atividades e serviços 

técnicos do contrato. 

Nenhuma obra ou serviço de engenharia deve ser iniciado sem a respectiva ART ou RTT conforme 

especifica a Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA. 

 

1.3.3. Licenças e Alvarás 

As Licenças e Alvarás deverão ser obtidas pela Contratante e, no caso de delegação dessas 

atividades à Contratada, a Contratante deverá dar todo o suporte necessário com a finalidade de 

simplificar as tramitações entre outros órgãos pertencentes à Administração. 

 

1.3.4. Projetos de Engenharia 

A Contratante, dependendo do especificado em contrato, fornecerá os projetos básicos ou 

executivos à Contratada conforme disposto neste caderno. 

Os projetos deverão ser entregues antecipadamente à Contratada para que permita o 

levantamento dos serviços a serem executados e permita a programação das obras sem ensejar 

atrasos ao cronograma do contrato. 

A Contratada deverá executar os serviços em acordo com o projeto executivo aprovado, 

memoriais descritivos e especificações técnicas que forem fornecidos e estejam em concordância 

com os normativos e regulamentações vigentes. 

No caso de interferências com redes de utilidades não previstas em contrato (saneamento, 

abastecimento de água, energia, gás, telefonia, vias de rodagem ou outros que venham a surgir), 

Contratada deverá dar suporte à obtenção dos cadastros, as builts e demais documentos junto às 

concessionárias responsáveis pela operação dessas redes. 

Todos os documentos e elementos de projeto deverão ser analisados e compreendidos 
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integralmente pela Contratada sistematicamente de forma a seguir fielmente o objeto 

contratado. 

Nenhum serviço fora do escopo contratado e que não esteja contemplado em projeto executivo 

aprovado deverá ser executado pela Contratada sem aprovação da Contratante. Caso isso ocorra 

sem a devida aprovação da fiscalização, os serviços realizados nessas condições não serão 

medidos. 

Após a execução dos serviços, a Contratada deverá fornecer os projetos As Built que deverão 

representar fielmente o que foi executado em campo. 

Modificações nos projetos, se necessário, deverão ser apresentados à Contratante com as 

respectivas justificativas para que não existam impactos no contrato e haja tempo hábil para 

modificações em projetos. 

 

1.3.5. Canteiro de Obras e Instalações Provisórias 

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização um layout para instalação de seu canteiro de obras 

respeitando as normas de segurança vigentes considerando o porte da obra a ser executada, 

áreas disponíveis e liberadas pela Contratante, quantidade de funcionários, equipamentos que 

exijam requisitos de segurança específicos, áreas de vivência etc. 

A Contratada deverá providenciar as ligações provisórias de água, esgoto, energia, telefonia, e ser 

responsável por todos os custos advindos destas instalações e utilização. 

A Contratada deverá fornecer à Contratante um espaço destinado a Fiscalização, contemplando 

uma sala mobiliada com, no mínimo, uma mesa, uma cadeira, um armário, uma estante, ligação 

de internet e energia elétrica. Essa sala deve ser separada de ambientes insalubres e deve permitir 

a segurança das pessoas e objetos em seu interior. 

O canteiro de obras deve ser devidamente isolado dos passeios e áreas públicas cujo acesso de 

pessoas alheias a obra seja restrito e controlado. Em suas cercanias deve ser instalada cerca ou 

tapume feito de material durável contra intempéries e resistente a vandalismos. 
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1.3.6. Execução dos Serviços e Obras 

As obras deverão ser executas estritamente em conformidade com os projetos, especificações e 

orientações fornecidas (e registradas) pela Fiscalização. 

O Contratado deverá manter no escritório da obra um Diário de Obras ou Livro de Ordem para, a 

partir da Ordem de Serviço, registrar atividades, quantidade de pessoas, ocorrências, solicitações 

da Fiscalização, maquinários e quaisquer outros acontecimentos que possam impactar o 

andamento normal do contrato. Essas anotações deverão ser feitas diariamente e encaminhadas 

à Fiscalização para ratificação no dia de trabalho imediatamente posterior. Caso essa rotina não 

seja seguida, a Contratada envidará esforços para colocar em dia seus registros sob pena de 

responder conforme especificado em contrato. 

A Contratada deverá comunicar imediatamente a fiscalização sobre quaisquer problemas e 

ocorrências de fatos extraordinários que ocorrerem no local dos trabalhos. 

A Contratada deverá realizar os ajustes, devidamente comprovados, solicitados pela Fiscalização 

na tempestividade que o andamento dos serviços requerer. 

Testes e ensaios laboratoriais deverão ser realizados e devidamente registrados para manter o 

histórico e comprovação de que os serviços foram executados em conformidade com as melhores 

práticas, normas de engenharia e este Caderno de Encargos 

Quaisquer recursos (mão-de-obra, material, equipamentos) necessários para realização dos 

serviços deverão ser devidamente dimensionados pela Contratada. 

A Contratada deverá obter junto ao Corpo de Bombeiros toda a documentação necessária para 

aprovação do sistema de Prevenção e Combate a Incêndio provisória e definitiva. 

Após a conclusão das atividades, a Contratada deverá solicitar todas as ligações definitivas às 

concessionárias. 

A Contratada deverá, em concordância com as cláusulas contratuais, corrigir qualquer serviço 

que, após sua conclusão e aceitação, esteja em desconformidade com as especificações, normas e 

este Caderno de Encargos. 
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1.3.7. Responsabilidade 

A responsabilidade pela execução do objeto do contrato é única e exclusiva da Contratada. Não 

poderá ser imputada à Fiscalização do contrato qualquer corresponsabilidade sobre os serviços 

executados. A Contratada responderá, também, pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma que a legislação vigente ordenar. 

 
 

1.4. NORMAS E PRÁTICAS USUAIS 

A execução dos serviços e obras de construção, ampliação, complementação e/ou reformas deverá 

atender o que segue: 

 Normas Técnicas vigentes – ABNT; 

 Código de Obras vigente, Leis, Decretos, Portarias, especificações e normas de 

concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções do sistema CREA/CONFEA. 
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2. Projetos e Estudos Preliminares 

 

 

 

 

Obras Civis 

Tomo I 
 

PROJETOS E ESTUDOS 

PRELIMINARES 
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2.1. Estudos Topográficos e Cadastros de 

Interferências/Utilidades 

Etapa: Serviços Preliminares 
 

Palavras-Chave: Topografia, altimetria, levantamento, referências de nível, 
nivelamento, linha básica 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Verificar o que está sendo solicitado pelo Metrô no seu programa de necessidade 
(pode ser uma especificação, desenho, instrução, etc.) para poder confrontar com o 
que o Executor programou para realizar. (Isso é válido para todo tipo de serviço); 

- Atentar para os referenciais topográficos a serem empregados para que o levantamento 
seja fornecido devidamente amarrado ao Sistema Topográfico  Local do Metrô, ou 
eventualmente, se solicitado, no Sistema UTM SIRGAS 2000,4; 

- Verificação da adequação dos equipamentos e formulários 
utilizados ao serviço a ser realizado; 

- Verificar a fidelidade da planta de levantamento com o terreno; 
 

- Verificar as referências utilizadas: RNs, alinhamentos de divisa e predial; 
 

- Verificar na caderneta de campo as seguintes informações: -

 Materialização da poligonal; 

- Número de leituras angulares e lineares; 
 

- Croqui, analisando a facilidade de entendimento dos desenhos, a 
convenção de representação adotada; 

- Identificação dos equipamentos utilizados. 
 

- Conferência do desenho topográfico final de acordo com a NBR10068 - 
Folha de desenho, layout e dimensões, sendo itens obrigatórios: carimbo 
padronizado, croqui de localização, convenções adotadas, identificação e 
materialização dos vértices de apoio e das poligonais com as respectivas 
coordenadas e altitudes ou cotas, identificação da base topográfica, coordenada e 
altitudes dos pontos da poligonal. 
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2. Materiais e Equipamentos 

- Piquetes, estacas, referência de nível, teodolito, distanciômetro e 
estação total. 

- Equipamentos de Proteção de acordo com as características do 
local. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Conferência do desenho topográfico final de acordo com a 
NBR10068 - Folha de desenho - layout e dimensões, sendo itens 
obrigatórios: carimbo padronizado, croqui de localização, 
convenções adotadas, identificação e materialização dos vértices 
de apoio e das poligonais com as respectivas coordenadas e 
altitudes ou cotas, identificação da base topográfica, coordenada 
e altitudes dos pontos da poligonal. 

4. Normativos 

- NBR 10068 

- NBR13133 - Execução de levantamento topográfico 
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2.2. Estudos Geológicos e Geotécnicos 

Etapa: Serviços Preliminares 
 

Palavras-Chave: Sondagem, trado, amostras, solos e rochas, SPT. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Verificar em campo se o número de furos de sondagem executado é coincidente com o 
determinado no projeto, de acordo com as Normas Técnicas citadas; 

- Verificar se o processo adotado para a sondagem é coincidente com o descriminado no 
Caderno de Especificações de Projeto; 

- Verificar o nível da boca de cada furo em relação ao RN adotado; 

- Ao término dos serviços verificar se materiais e resíduos resultantes da sondagem 
forma removidos para local adequado. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Trado cavadeira ou concha, trado espiral ou helicoidal com diâmetro mínimo de 56 mm, 
medidor de nível de água, balde para esgotamento da água, metro, nível de bolha, fio 
de prumo, folhas de sondagem e nivelamento, demais ferramentas e materiais 
aprovados pela fiscalização que se fizerem necessários. 

- Tripé com sarrilho, roldana e cabo; - Tubos de revestimento: diâmetro interno = 2 ½”, 
3”, 4” ou 6”; Hastes de aço roscável: diâmetro interno = 25mm, diâmetro externo = 
33,7mm (3,23 kg/m); Martelo cilíndrico ou prismático de peso igual a 65 kg ,com coxim 
de madeira para cravação das hastes e tubos de revestimento; Amostrador padrão 
bipartido, dotado de dois orifícios laterais para saída de água e ar, com diâmetro 
interno = 34,9mm e diâmetro externo = 50,8mm; Conjunto motor-bomba para 
circulação de água na perfuração; Trépano (peça de aço para o avanço por lavagem); 
Trados (para perfuração inicial). 

- Tripé ou equivalente, hastes-tubos de revestimentos, barriletes amostradores, martelo 
para cravação do amostrador, bomba d’água, motor a combustão interna ou elétrico, 
retentor de testemunho e demais equipamentos necessários à execução; sonda 
rotativa para perfuração de furos de até 40,0 m de profundidade, com diâmetro NX 
conforme tabela: 

 
Código 

Diâmetros Aproximados (mm) 

Furo Testemunho 

EX 

AX 

BX 

NX 

HX 

38 

48 

60 

76 

100 

21 

30 

42 

55 

76 
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- Capacete, botas de segurança, luvas, óculos de segurança, protetor auricular, capas 
plásticas para usos em locais úmidos e outros que se fizerem necessários de acordo 
com o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Todos aqueles associados ao processo executivo da investigação, por exemplo dentre 
alguns: ensaios de infiltração, ensaios de perda d’água sob pressão; 

- Todas as amostras coletadas, etiquetadas e devidamente acondicionadas e entregues 
em locais designados pelo METRÔ-DF; 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4. Normativos 

- NBR6484/99 – Execução de sondagens de simples reconhecimento de solos; 

- NBR6505/95 – Rochas e solos – terminologia; 

- NBR13441/95 – Rochas e solos – simbologia; 

- NBR8036/79 - Programação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edifícios – Procedimento; 

- NBR6122/96 - Projeto e execução de fundações; 

- NBR13441/95 - Rochas e solos – Terminologia; 

-  NBR7250/82 - Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagens de 
simples reconhecimento dos solos - procedimento; 

- NBR9061/85- Segurança de escavação a céu aberto; 

-  NBR9603/86 - Sondagem a trado; 

- NBR6502/95 Rochas e solos ; 

- TB-38/63 - Equipamento a diamante para sondagem; 

- Manuais e recomendação da ABEF – Fundações – Teoria e Prática. 

- NB-1211/79 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos (NBR-6484); 

- NB-12/79 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edifícios (NBR-8036); 

- NB-41/81 - Construção e instalação de fossas sépticas e disposição dos efluentes finais 
(NBR-7229); 

- NB-48/56 - Análise petrográfica de rochas (NBR-7390); 

- NB-51/86 - Projeto e execução de fundações (NBR-6122); 

- NB-617/80 - Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagem de 
simples reconhecimento dos solos (NBR-7250); 

- NB-942/85 - Segurança de escavação a céu aberto (NBR-9061); 

- NB-1030/86 - Sondagem a trado (NBR-9603); 

- NB-1031/86 - Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo com retirada de 
amostras deformadas e indeformadas (NBR-9604); 

- TB-3/69 - Rochas e solos (NBR-6502); 

- TB-38/63 - Equipamento a diamante para sondagem 
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2.3. Estudos Geométricos 

Etapa: Serviços Preliminares 
 

Palavras-Chave: Reconhecimento, traçado, via urbana, estacionamento, passeio 
público, calçadas. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Acompanhar as operações de campo para reconhecimento da área territorial 
definida/aprovada pela unidade de projeto do METRÔ-DF ; 

- Acompanhar a realização de levantamento topográfico expedito na área de 
intervenção delimitada pelo METRÔ-DF; 

- Assegurar o estaqueamento corresponde aos pontos obrigatórios de condição e de 
passagem aprovados pelo METRÔ-DF; 

- Acompanhar e assegurar as condições técnicas exigidas pelo METRÔ-DF para os 
levantamentos planimétrico, altimétrico longitudinal e altimétrico transversal; 

- Acompanhar a definição das diretrizes de traçado em campo e a implantação de 
marcos para linha de ensaio, linha base ou poligonal da exploração; 

- Acompanhar os serviços e procedimentos de campo relacionados ao 
reconhecimento e à exploração terrestre, à locação de eixos, diretrizes e 
poligonais. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Distanciômetros, estações totais, trenas de aço ou de lona; 

- Piquetes e Estacas; 

- Capacete, botas, luvas, protetor solar, auricular e outros que se fizerem 
necessários, segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Não aplicável. 
 

4. Normativos 

- Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (BRASIL, 2010) 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp


 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 19 / Nº total folhas 244 

 

 

2.4. Estudos Hidrológicos 

Etapa: Serviços Preliminares 
 

Palavras-Chave: bacias de contribuição, caracterização hidrológica. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Acompanhar a coleta de dados na área de estudo, conforme poligonal constante 
em memorial de projeto aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Acompanhar e assegurar a coleta de elementos de campo – drenagem superficial, 
cadastramentos de redes e dispositivos do sistema urbano - que permitam a 
definição das dimensões e demais características físicas das bacias de contribuição, 
conforme requisitos constantes em memorial de projeto aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Acompanhar o levantamento cadastral e topo-hidrológico de obras hidráulicas e 
cursos d’água na poligonal constante em memorial de projeto aprovado pelo 
METRÔ-DF. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Equipamentos e instrumentos medidores, tais como pluviômetros, 
pluviógrafos, réguas linimétricas e outros necessários à execução da 
caracterização; 

- Equipamentos e instrumentos para utilizados para levantamento 
topográfico/cadastral; 

- Capacete, botas, luvas, protetor solar e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Não aplicável. 

4. Normativos 

- NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais; 

- Manual de Projeto – Drenagem Urbana – DAEE/CETESB, pág. 146, 2ª ed., São 
Paulo, 1980; 

- Corps of Engineers – Hydraulic Design Criteria – nov/1980. 

 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp


 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 20 / Nº total folhas 244 

 

 

 

2.5. Estudos de Tráfego 

Etapa: Serviços Preliminares 
 

Palavras-Chave: Trânsito, Vias urbanas, Pavimentação, Sistemas viários. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Acompanhar as operações de campo para reconhecimento da área territorial 
definida/aprovada pela unidade de projeto do METRÔ-DF; 

- Acompanhar a realização de levantamento de tráfego na área de intervenção 
delimitada pelo METRÔ-DF; 

- Assegurar o estaqueamento corresponde aos pontos obrigatórios de condição 
e de passagem aprovados pelo METRÔ-DF; 

- O projeto de sistema viário e de pavimentação deve estar condizente com o 
levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral; 

- Verificar tabelas, onde constam os elementos de curva (raio, ângulo central, 
tangente, desenvolvimento) e as coordenadas dos Pontos de Interesse e de 
seus eixos de locação; 

- Verificar se foram contemplados os níveis de soleiras de acessos dos pedestres 
e de veículos; 

- Verificar viabilidade de remanejamento de tráfego ou execução de desvios e as 
respectivas autorizações do órgão responsável; 

- Verificar se estão corretamente detalhados: ilhas de canalização e refúgio de 
pedestres, canteiro central e pintura de faixas e de vagas de estacionamento, 
detalhamento dos meios-fios, acessibilidade, levantamento de interferências 
com redes de serviços públicos, especificações de materiais das calçadas e das 
pistas de rolamento, paisagismo (corte, remoção, remanejamento e plantio), 
entre outros. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Distanciômetros, estações totais, trenas de aço ou de lona; 

- Piquetes e Estacas; 

- Capacete, botas, luvas, protetor solar, auricular e outros que se fizerem 
necessários, segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Não aplicável. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4. Normativos 

- IPR-726 – Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários 
– Escopos Básicos/Instrução de Serviço – DNIT (2006) 

- IPR-719 – Manual de Pavimentação – DNIT (2006), para efeito da determinação 
das condições de subleito e dimensionamento dos diversos pavimentos 

- Manual de Pavimento Rígido – 2ª Edição – DNIT (2004) 

- Decreto 38.047/2017 - Normas Viárias e Conceitos e Parâmetros para o 
dimensionamento do sistema viário urbano do Distrito Federal 

- NBR 9050 - Acessibilidade 



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 22 / Nº total folhas 244 

 

 

3. Fundações e Estruturas 
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3.1. Fundações Rasas 

Etapa: Fundações e Estruturas 
 

Palavras-Chave: Fundações, brocas, sapata, radier, escavação, concretagem. 
 

1. Materiais e Equipamentos 

- Trado, equipamentos para concretagem, como vibradores, betoneiras, 
mangueiras, caçambas, e outros equipamentos e ferramentas necessários à 
perfeita execução do serviço em termos de qualidade e prazo contratual; 

- Concreto, formas de madeira, aço, arame recozido e outros que se fizerem 
necessários; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 
 

2. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com 

o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de concreto (ensaios de ruptura), conforme edital. 
Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade do 
aço. 

3. Normativos 

- NBR 6118 – Projeto e execução de obras de concreto armado; - 

- NBR 12131/06 – Estacas – Prova de Carga Estática; 

- NBR 6122 – Projeto e execução de fundações;  

- NBR 7480 – Aço; 

- NBR 8036 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edifícios; 

- NBR 6502 – Rochas e solos. 
 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3.2. Fundações Profundas de Concreto 

Etapa: Fundações e Estruturas 
 

Palavras-Chave: Fundações de concreto, fuste, base, ar comprimido, escavação, 
concretagem, cravação, nega. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de fundações aprovado pelo METRÔ-
DF;  

- Verificar a verticalidade dos tubos durante a cravação, principalmente do primeiro 
tubo guia; 

- Confrontar o tipo de material extraído com o indicado na sondagem quando for 
atingida a profundidade prevista no projeto; 

- Inspecionar o fundo do poço, para verificação de ausência de água, com o auxílio 
de foco de luz, descida de sonda ou outro método conveniente; 

- Cuidar para que o concreto seja preparado e lançado imediatamente, em caso de 
terrenos permeáveis; 

- Verificar se a consistência do concreto atende as características solicitadas no 
projeto estrutural; 

- Verificar a formação do bulbo antes da retirada do tubo; 

- Comprovar que a retirada dos tubos seja suficientemente lenta, e que o concreto 
seja simultaneamente apiloado; 

- Se as camadas superficiais do terreno forem fracas, principalmente areias muito 
fofas, cuidar para que não seja cravada uma estaca imediatamente ao lado da 
outra recém executada, alternando a execução; 

- A cada grupo de 100 estacas solicitar provas de carga ou verificar com autor do 
projeto e/ou consultor a necessidade de solicitá-las. 

- Quando necessário, solicitar a escavação em algumas estacas para verificar a 
continuidade da concretagem; 

- Recusar as estacas que não atenderem às características exigidas pelo projeto, 
qualidade de concretagem e, também, provas de carga, cujo custo ocorrerá por 
conta da Contratada; 

- Avaliar o local indicado pela contratada em que deverá ser depositado o material 
escavado; 

- Determinar a instalação de camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando 
necessárias, para evitar riscos de acidente pessoal, desmoronamentos, 
deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; 

- Inspecionar, antes da concretagem, o fundo da escavação, para verificação de 
limpeza e ausência de lama, materiais estranhos ou água; 

- Verificar se os materiais a serem empregados (aço para armadura e concreto) estão 
de acordo com as especificações; 

- Solicitar à contratada a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 
de tubulações, onde constem locação, dimensões, cotas do fundo e arrasamento e 
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outros pertinentes; 

- Vistoriar e liberar para cravação as estacas pré-moldadas; 

- Observar se, durante a cravação, estão sendo utilizados cabeçotes de aço com 
placa de madeira; 

- Comprovar a obtenção das negas, de acordo com o descrito no projeto; 

- Se a estaca for danificada durante a sua cravação ou atingir a nega abaixo da cota 
de arrasamento a fiscalização poderá exigir sua remoção ou substituição ou 
autorizar sua emenda em uma extensão suficiente para obter a correção; 

-  Cuidar para que o comprimento excedente após a quebra da cabeça das estacas 
permaneça dentro do bloco a ser concretado e corresponder ao indicado no 
projeto; 

- Cuidar para que, na execução do desbaste posterior da cabeça da estaca, sejam 
empregadas ferramentas que não comprometam a integridade do restante da 
peça; 

- Verificar com autor do projeto e/ou consultor a necessidade de realizar provas de 
carga e caso necessário solicitá-las; 

- Caso não ocorra a comprovação satisfatória do comportamento de provas de 
carga, fica por conta da Contratada o reembolso de custos adicionais; 

- Quando necessário, solicitar a escavação de 1 m de profundidade, para verificação 
de prumo; 

- Exigir a observância de todos os procedimentos de segurança para trabalhos sob ar 
comprimido, inclusive a manutenção da câmera de descompressão. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Para lençol freático acima das cotas de assentamento previstas: equipamento 
específico de ar comprimido, como campânula e maquinário de descompressão; 

- Concreto, aço, e camisas de concreto ou aço; 

- Sonda rotativa ou máquina a roto-percussão com martelo “dow the hole” acionado 
a ar comprimido, tubos de perfuração e revestimento, coroas dentadas, central 
hidráulica, cabeçote de ar e outros; 

- Torre para escavação a trado ou com caçamba, trépano, trombas para 
concretagem, guindaste (para posicionamento da armação), tanques d’água, 
tanques de estoque de bentonitas e outros equipamentos que se fizerem 
necessários; 
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- Concreto (slump de 20 ± 2), aço e lama bentonítica (para garantir a estabilidade da 
perfuração); 

- Bate-estaca “queda livre”, “vapor” ou “diesel”; 

- Estacas perfeitamente curadas e isentas de fissuras; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários de 
acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

 

 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de concreto (ensaios de ruptura), conforme edital. 
Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade do aço. 

4. Normativos 

- NBR 6118/03 – Projeto e execução de obras de concreto armado;  

- NBR 12131/06 – Estacas – Prova de Carga Estática; 

- NBR 6122/96 – Projeto e execução de fundações; 

- NBR 7480 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

- NBR 8036/83 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edifícios; 

- NBR 6502/95 – Rochas e solos. 
 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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3.3. Estacas de Concreto 

Etapa: Fundações e Estruturas 
 

Palavras-Chave: Fundações de concreto, fuste, base, ar comprimido, escavação, 
concretagem, cravação, nega. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de fundações aprovado pelo METRÔ-
DF;  

- Verificar a verticalidade dos tubos durante a cravação, principalmente do primeiro 
tubo guia; 

- Confrontar o tipo de material extraído com o indicado na sondagem quando for 
atingida a profundidade prevista no projeto; 

- Inspecionar o fundo do poço, para verificação de ausência de água, com o auxílio 
de foco de luz, descida de sonda ou outro método conveniente; 

- Cuidar para que o concreto seja preparado e lançado imediatamente, em caso de 
terrenos permeáveis; 

- Verificar se a consistência do concreto atende as características solicitadas no 
projeto estrutural; 

- Verificar a formação do bulbo antes da retirada do tubo; 

- Comprovar que a retirada dos tubos seja suficientemente lenta, e que o concreto 
seja simultaneamente apiloado; 

- Se as camadas superficiais do terreno forem fracas, principalmente areias muito 
fofas, cuidar para que não seja cravada uma estaca imediatamente ao lado da 
outra recém executada, alternando a execução; 

- A cada grupo de 100 estacas solicitar provas de carga ou verificar com autor do 
projeto e/ou consultor a necessidade de solicitá-las. 

- Quando necessário, solicitar a escavação em algumas estacas para verificar a 
continuidade da concretagem; 

- Recusar as estacas que não atenderem às características exigidas pelo projeto, 
qualidade de concretagem e, também, provas de carga, cujo custo ocorrerá por 
conta da Contratada; 

- Indicar à contratada o local em que deverá ser depositado o material escavado; 

- Determinar a instalação de camisas de concreto ou metálicas de proteção, quando 
necessárias, para evitar riscos de acidente pessoal, desmoronamentos, 
deslocamentos de maciço de terra ou proporcionar estanqueidade à escavação; 

- Inspecionar, antes da concretagem, o fundo da escavação, para verificação de 
limpeza e ausência de lama, materiais estranhos ou água; 

- Verificar se os materiais a serem empregados (aço para armadura e concreto) estão 
de acordo com as especificações; 

- Solicitar à contratada a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 
de tubulações, onde constem locação, dimensões, cotas do fundo e arrasamento e 
outros pertinentes; 
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- Vistoriar e liberar para cravação as estacas pré-moldadas; 

- Observar se, durante a cravação, estão sendo utilizados cabeçotes de aço com 
placa de madeira; 

- Comprovar a obtenção das negas, de acordo com o descrito no projeto; 

- Se a estaca for danificada durante a sua cravação ou atingir a nega abaixo da cota 
de arrasamento a fiscalização poderá exigir sua remoção ou substituição ou 
autorizar sua emenda em uma extensão suficiente para obter a correção; 

-  Cuidar para que o comprimento excedente após a quebra da cabeça das estacas 
permaneça dentro do bloco a ser concretado e corresponder ao indicado no 
projeto; 

- Cuidar para que, na execução do desbaste posterior da cabeça da estaca, sejam 
empregadas ferramentas que não comprometam a integridade do restante da 
peça; 

- Verificar com autor do projeto e/ou consultor a necessidade de realizar provas de 
carga e caso necessário solicitá-las; 

- Caso não ocorra a comprovação satisfatória do comportamento de provas de 
carga, fica por conta da Contratada o reembolso de custos adicionais; 

- Quando necessário, solicitar a escavação de 1 m de profundidade, para verificação 
de prumo; 

- Exigir a observância de todos os procedimentos de segurança para trabalhos sob ar 
comprimido. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Para lençol freático acima das cotas de assentamento previstas: equipamento 
específico de ar comprimido, como campânula e maquinário de descompressão; 

- Concreto, aço, e camisas de concreto ou aço; 

- Sonda rotativa ou máquina a roto-percussão com martelo “dow the hole” acionado 
a ar comprimido, tubos de perfuração e revestimento, coroas dentadas, central 
hidráulica, cabeçote de ar e outros; 

- Torre para escavação a trado ou com caçamba, trépano, trombas para 
concretagem, guindaste (para posicionamento da armação), tanques d’água, 
tanques de estoque de bentonitas e outros equipamentos que se fizerem 
necessários; 

- Concreto (slump de 20 ± 2), aço e lama bentonítica (para garantir a estabilidade da 
perfuração); 

- Bate-estaca “queda livre”, “vapor” ou “diesel”; 
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- Estacas perfeitamente curadas e isentas de fissuras; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários de 
acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

 

 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessária 
e suficiente para a execução do serviço, de acordo com a CPU. 

4. Normativos 

- NBR 6118/03 – Projeto e execução de obras de concreto armado;  

- NBR 12131/06 – Estacas – Prova de Carga Estática; 

- NBR 6122/96 – Projeto e execução de fundações; 

- NBR 7480 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

- NBR 8036/83 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 
fundações de edifícios; 

- NBR 6502/95 – Rochas e solos. 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp


 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 30 / Nº total folhas 244 

 

 

3.4. Estruturas de Concreto 

Etapa: Fundações e Estruturas 
 

Palavras-Chave: Estrutura, concreto armado, lançamento, vibração, adensamento, 
cura. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de estruturas aprovado pelo 
METRÔ-DF;  

- Conferir a qualidade dos materiais recebidos na obra. Cuidados no 
recebimento: 

 O cimento empregado no preparo do concreto deverá 
satisfazer as especificações e os métodos de ensaios 
brasileiros. Armazenar o cimento no canteiro em depósitos 
secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos 
de assoalho isolado do solo, de modo a eliminar a possibilidade 
de qualquer dano total ou parcial; 

 O agregado graúdo deverá ser isento de substâncias nocivas ao 
seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, 
gravetos e outros materiais. E possuir granulometria de acordo 
com a especificação; 

 O agregado miúdo deverá ser isento de materiais como mica, 
gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e 
possuir granulometria que se enquadre com as especificações; 

 A água usada no amassamento do concreto deverá ser limpa e 
isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer substância prejudicial à mistura. 

 

- Acompanhar a execução e o preparo (dimensionamento de materiais e água) 
do concreto. Verificar os ensaios de abatimento (“Slump Test”) a cada 
betonada ou caminhão betoneira; 

- Acompanhar as etapas de transporte e lançamento do concreto; 

- Verificar as condições das fôrmas e o posicionamento das armaduras, 
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações antes da concretagem; 

- Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, cantos 
externos, pilares e poços de elevadores durante a concretagem; 

- Observar se as juntas de dilatação obedecem rigorosamente aos detalhes do 
projeto. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano de 
juntas, quando não indicado no projeto de arquitetura; 

- Comprovar se são obedecidas as condições de adensamento do concreto; 

- Verificar constantemente o processo de cura escolhido pela Contratada; 

- Exigir a limpeza, após a conclusão do serviço; 

- Solicitar as devidas correções nas faces aparentes das peças, após a desfôrma. 
Caso necessário solicitar a demolição, remoção do material demolido e 
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recomposição com emprego de materiais adequados. 
 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Cimento, água, agregado miúdo e graúdo, aditivos, plastificantes e outros 
materiais necessários; 

- Betoneira, caminhão betoneira, pá, enxada, carrinho de mão e outros que se 
fizerem necessários; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários 
de acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 

-  
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de concreto (ensaios de ruptura), conforme 
edital. Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a 
qualidade do aço. 

4. Normativos 

- NBR6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado; 

- NBR5732 - Cimento Portland Comum; 

- NBR5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial; 

- NBR7211 - Agregados para concreto; 

- NBR12655 - Concreto - Preparo, controle e recebimento; 

- NBR9935 – Agregados; 

- NBR11768 - Aditivos para concreto de cimento Portland; 

- EB228 - Agregados leves para concreto de elementos para alvenaria; 

- EB230 - Agregados leves para concreto estrutural; 

- NBR8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de 
resistência; 

- NBR14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

- NBR9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. 
 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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3.5. Estruturas Metálicas 

Etapa: Fundações e Estruturas 
 

Palavras-Chave: Perfil metálico, chumbador, contraventamento, pintura 
anticorrosiva, jateamento. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de fundações aprovado pelo 
METRÔ-DF;  

- Exigir dos Montadores e Fabricantes: plano de montagem; atestados de 
regulagem de torque em chaves calibradas para aperto de parafusos; atestados 
de qualificação de soldadores de acordo com a AWS; ensaios magnéticos, 
radiografias, ultrassonografias ou provas destrutivas em conexões soldadas; 
comprovação de suficiência de aperto em parafusos; levantamentos 
topográficos; e outros necessários; 

- Caso um dos parafusos da conexão apresentar-se abaixo do mínimo 
especificado na norma, rejeitar toda a ligação. 

- Inspecionar os componentes de fabricação da estrutura tais como: chapas, 
perfis laminados, eletrodutos, parafusos, arruelas e quaisquer outros 
componentes estruturais, antes de serem colocados na obra. 

- Rejeitar as matérias-primas que apresentarem defeitos de laminação ou 
curvaturas, além dos limites permitidos. 

- Conferir através da lista de remessa elaborada pela contratada, se as peças 
componentes da estrutura a serem transportadas, estão devidamente 
marcadas com pintura de fácil reconhecimento, inclusive com lista de 
parafusos de montagem. 

- Recusar todo e qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos 
materiais ou componentes das estruturas acabadas. 

- Observar as condições de corrosão das peças, recusando as que não 
satisfazerem às especificações. 

- Acompanhar a execução da pintura da estrutura em suas diversas etapas, 
solicitando a realização dos devidos ensaios, se necessários à aceitação dos 
serviços. 
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2. Materiais e Equipamentos 

- Chapas de aço; 

- Perfis soldados; 

- Barras redondas para chumbadores pré-fixados no concreto: aço; 

- Perfis de chapa dobrada; 

-  Parafusos; 

- Soldas; 

- Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores; 

- Capacete, botas e outros que se fizerem necessários; 

- Fornecer pisos, corrimãos e passadiços temporários exigidos pelas normas de 
segurança e saúde no trabalho, de forma a proteger o pessoal de montagem 
contra acidentes; 

- Remover as instalações após a conclusão das operações de montagem. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
 

o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 
com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 
 

4. Normativos 

- NBR8800 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos 
estados limites); 

- NBR9971 - Elementos de fixação dos componentes das estruturas metálicas; 

- NBR9763 - Aços para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em 
estruturas fixas; 

- American Institute Of Steel Construction (AISC) 4.3. American Iron And Steel 
Institute (AISI); 

- American Society For Testing And Materials (ASTM) 4.5. American Welding 
Society (AWS); 

- Structural Steel Painting Council (SSPC) 
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3.6. Alvenaria Estrutural 

Etapa: Fundações e Estruturas 
 

Palavras-Chave: Alvenaria estrutural, blocos de concreto, grauteamento amarração. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de alvenaria estrutural aprovado 
pelo METRÔ-DF;  

- Conferir a qualidade dos materiais recebidos na obra. Cuidados no 
recebimento: 

 

 O cimento empregado no preparo do concreto deverá 
satisfazer as especificações e os métodos de ensaios 
brasileiros. Armazenar o cimento no canteiro em depósitos 
secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos 
de assoalho isolado do solo, de modo a eliminar a possibilidade 
de qualquer dano total ou parcial; 

 

 O agregado graúdo deverá ser isento de substâncias nocivas ao 
seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, 
gravetos e outros materiais. E possuir granulometria de acordo 
com a especificação; 

 O agregado miúdo deverá ser isento de materiais como mica, 
gravetos, matéria orgânica, torrões de argila. E possuir 
granulometria que se enquadre com as especificações; 

 A água usada no amassamento do concreto deverá ser limpa e 
isenta de siltes, sais, ácidos, óleos, matéria orgânica ou 
qualquer substância prejudicial à mistura; 

- Acompanhar a execução e o preparo (dimensionamento de materiais e água) 
do concreto. Verificar os ensaios de abatimento (“Slump Test”) a cada 
betonada ou caminhão betoneira; 

 

-  Acompanhar as etapas de transporte e lançamento do concreto; 
 

- Verificar as condições das fôrmas e o posicionamento das armaduras, 
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações antes da concretagem; 

 
- Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, cantos 

externos, pilares e poços de elevadores durante a concretagem; 

- Observar se as juntas de dilatação obedecem rigorosamente aos detalhes do 
projeto. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano de 
juntas, quando não indicado no projeto de arquitetura; 

 

- Comprovar se são obedecidas as condições de adensamento do concreto; 
 

- Verificar constantemente o processo de cura escolhido pela Contratada; 

-  Exigir a limpeza, após a conclusão do serviço; 

- Solicitar as devidas correções nas faces aparentes das peças, após a desforma. 
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Caso necessário solicitar a demolição, remoção do material demolido e 
recomposição com emprego de materiais adequados; 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Cimento, água, agregado miúdo e graúdo, aditivos, plastificantes, blocos 
vazados, armadura e outros matérias necessários. 

- Betoneira, caminhão betoneira, pá, enxada, carrinho de mão e outros que se 
fizerem necessários; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários 
de acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção. 

 

- Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 
regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
dos blocos. Verificar alinhamento, prumo e esquadro das alvenarias 
executadas. 
 

3. Normativos 

- NB-889/84 - Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos 
vazados de concreto (NBR-8798). 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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4. Movimento de Terra 

 

 

 

 

Obras Civis 

Tomo III 
 

MOVIMENTO DE TERRA 
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4.1.  Desmatamento, Destocamento e Limpeza 

                             Etapa: Movimento de Terra (Terraplenagem) 
 

Palavras-Chave: Transporte, áreas de empréstimo e bota fora. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Acompanhar vistorias a locais de bota-fora e empréstimos que não forem 
especificados no projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Verificar se não há derramamento de terra ao longo do percurso de transporte 
de material. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Caminhões basculantes, pá carregadeira e outros equipamentos que se fizerem 
necessários; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de compactação (ensaio frasco de areia, CBR, 
granulometria etc.), conforme o caso. 

 
 

4. Normativos 

- Não aplicável. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4.2. Escavação/Corte 

Etapa: Movimento de Terra (Terraplenagem) 
 

Palavras-Chave: Escavação, escoramento. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- A tolerância para as declividades deve ser em função da folga em relação às 
condições de contorno. Os parâmetros e limites para aceitação de desvios 
devem estar de acordo com os critérios especificados no projeto executivo 
aprovado pelo METRÔ-DF; 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Equipamentos mecânicos, ferramentas manuais (trado, picareta, pá, enxada 

etc.), pá carregadeira e outros equipamentos e ferramentas necessários à 
perfeita execução do serviço em termos de qualidade e prazo contratual; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em 

conformidade com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de compactação (ensaio frasco de areia, CBR, 
granulometria etc.), conforme o caso. 

 

4. Normativos 

- NBR9061/85 – Segurança de escavação a céu aberto; 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4.3. Aterro 

Etapa: Movimento de Terra (Terraplenagem) 
 

Palavras-Chave: Aterro, reaterro, apiloamento. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- A tolerância para as declividades deve ser em função da folga em relação às 
condições de contorno. Os parâmetros e limites para aceitação de desvios 
devem estar de acordo com os critérios especificados no projeto executivo 
aprovado pelo METRÔ-DF; 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Ferramentas manuais (trado, picareta, pá, enxada, etc.), pá carregadeira e 
outros equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução do serviço 
em termos de qualidade e prazo contratual; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de compactação (ensaio frasco de areia, CBR, 
granulometria etc.), conforme o caso. 

 
 

4. Normativos 

- NBR6141 - Máquinas rodoviárias - Equipamentos, máquinas e implementos de 
terraplenagem e compactação - Terminologia e classificação; 

- NBR9732 - Projeto de terraplenagem – Rodovias;  

- NBR9288 - Emprego de terrenos reforçados; 

- NBR13896 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, 
implantação e operação – Procedimento; 

- NBRISO8811 - Máquinas rodoviárias - Rolos - compactadores -Terminologia e 
especificações comerciais; 

- NBR11682 - Estabilidade de taludes. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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5. Pavimentação 

 

 

 

 

Obras Civis 

Tomo IV 
 

PAVIMENTAÇÃO 
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5.1. Escavação/Corte 

Etapa: Pavimentação 
 

Palavras-Chave: Pavimentação, base, pedra britada, granulometria, compactação, 
CBR, energia normal. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar com o auxílio da equipe topográfica as locações dos eixos das vias e 
dos demais elementos do sistema viário; 

- Observar os piquetes de amarração de locação de referência de nível a cada 
trecho; 

- Acompanhar a execução das caixas de concreto, dedicando atenção especial 
aos alinhamentos das peças e à qualidade do material empregado; 

- Acompanhar o espalhamento e a compactação do agregado graúdo e miúdo; 

- Verificar a qualidade do material proveniente de jazidas antes do recebimento; 

- Solicitar: 

 Ensaio de compactação na energia especificada e determinação da 
massa específica aparente “in situ” em amostras coletadas, conforme 
especificado nos documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF; 

 Determinação do teor de umidade imediatamente antes da 
compactação, conforme especificado nos documentos técnicos 
aprovados pelo METRÔ-DF; 

 Um grupo de ensaio de limite de liquidez, plasticidade e granulometria,  
conforme especificado nos documentos técnicos aprovados pelo 
METRÔ-DF; 

 Ensaio de índice de suporte Califórnia na energia especificada para a 
compactação, conforme especificado nos documentos técnicos 
aprovados pelo METRÔ-DF; 

 Determinação do equivalente de areia, conforme especificado nos 
documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF. 

- Verificar a largura da camada executada; 

- Verificar o desempenho longitudinal por meio de régua; 

-  Verificar a espessura a cada trecho (área) delimitado no projeto executivo 
aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Verificar a qualidade do agregado graúdo e miúdo antes do recebimento; 

- Verificar a granulometria dos agregados, conforme orientação de ensaios 
constantes nos documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF, em amostra 
colhida na ocasião da descarga do material na obra; 

- Verificar o acabamento da superfície final de cada subtrecho e sem 
empoçamento de água; 

- Observar e registrar a conformação da espessura da camada após a 
distribuição do agregado graúdo e após a conclusão da camada; 
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- Controlar e anotar a densidade de aplicação expressa em litros de agregado 
miúdo a seco e com ajuda da água por metro quadrado de agregado graúdo; 

-  Impedir o tráfego de veículos ou equipamentos nas áreas de aplicação de 
materiais betuminosos no período de 24 horas após a aplicação dos produtos; 

- Receber o serviço se os resultados dos ensaios atenderem às recomendações 
das especificações do projeto; 

- Receber o serviço se não houver diferenças de cotas e/ou  larguras superiores 
aos intervalos de aceitação delimitados nos documentos técnicos aprovados 
pelo METRÔ-DF. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Materiais provenientes de jazidas estudadas e determinados em projeto. 
Podendo ser constituídas por solos granulares, misturas de solo, materiais 
britados ou produtos totais de britagem; agregados graúdo e miúdo; 

- Veículos para transporte dos materiais com caçamba metálica ou basculante;  

- Equipamento de distribuição de agregado; motoniveladora; 
irrigadeira; pulvimisturador; escarificador e arado com dispositivos de controle 
mecânico da profundidade de trabalho; compactador vibratório ou não, de 
pneus ou rodas metálicas, lisas ou corrugadas, de pés de carneiro ou de grade; 
tanques de armazenamento e distribuidores de material betuminoso; 
compactadores vibratórios portáteis; régua de madeira ou metálica; sempre 
que necessário,       providenciar      usina misturadora controlada 
mecanicamente para produção das misturas; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de compactação (ensaio frasco de areia, CBR, 
granulometria etc.), conforme o caso. 

 

4. Normativos 

- NBR 5732 - Cimento Portland Comum – Especificação; 

- NBR 5740 - Análise Química de cimento Portland – Método de Ensaio; 

- NBR 7215 - Ensaio do cimento Portland. 

- NBR 7174 - Pedra britada, pedrisco e pó-de-pedra para base de macadame 
hidráulico; 

- NBR 12307 - Materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados 
granulometricamente; 

- NBR 12263 - Execução de sub-base ou base 
estabilizada granulometricamente; 

- NBR 12559 - Materiais para macadame hidráulico;  

- NBR 12262 - Sub-base ou base de brita graduada tratada com cimento (BGTC); 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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- NBR 12564 - Materiais para macadame betuminoso por penetração; 

- NBR 12590 - Execução de sub-base ou base de macadame hidráulico; 

- NBR 12947 - Execução de sub-base ou base de macadame betuminoso por 
penetração. 
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5.2. Sub-leito 

Etapa: Pavimentação 
 

Palavras-Chave: Pavimentação, sub-leito. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade do material proveniente de jazidas antes do recebimento 
de acordo com os critérios especificados no projeto executivo aprovado pelo 
METRÔ-DF; 

- Receber o serviço se os resultados dos ensaios atenderem às recomendações 
das especificações do projeto; 

- Solicitar a realização dos ensaios preconizados nos documentos técnicos 
aprovados pelo METRO-DF para controle de materiais e da execução; 

- Providenciar o controle geométrico dos serviços – regularização, largura, 
flecha, greide, dentre outros – em conformidade aos valores estabelecidos nos 
documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF; 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Materiais provenientes do próprio subleito. Em caso de adição ou substituição 
de solos, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 
semelhantes aos do próprio subleito e aprovados pela Fiscalização, em 
conformidade às características mínimas previstas nos documentos técnicos 
aprovados pelo METRÔ-DF; 

- Motoniveladora com escarificador; motoescreiper; caminhão basculante; 
veículo tanque distribuidor de água; irrigadeiras equipadas com bomba e barra 
espargidora; rolos compactadores do tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório ou 
pneumático; compactador estático ou vibratório, rebocável ou autopropulsor; 
arado de discos; trator de peso compatível e pulvimisturador; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Solicitar controle tecnológico de compactação (ensaio frasco de areia, CBR, 
granulometria etc.), conforme o caso. 

 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4. Normativos 

- NBR12307 - Regularização do subleito 

- NBR12752 - Execução de reforço do subleito de uma via. 
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5.3. Capa Asfáltica 

Etapa: Pavimentação 
 

Palavras-Chave: Pavimentação, imprimadura, CAP, CBUQ, asfalto, betume, lama 
asfáltica. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade do material betuminoso e do agregado antes do 
recebimento de cada lote; 

- Verificar qualidade do sub-leito e do leito; 

- Observar os piquetes de amarração de locação de referência de nível a cada 
trecho; 

- Verificar, com o auxílio da equipe topográfica, as locações dos eixos das vias e 
dos demais elementos do sistema viário; 

- Observar os piquetes de amarração de locação de referência de nível a cada 
trecho; 

- Acompanhar a execução das caixas de concreto, dedicando atenção especial 
aos alinhamentos das peças e a qualidade do material empregado; 

- Acompanhar a construção do pavimento em suas diversas etapas, verificando a 
qualidade do serviço e nivelamento especificado no projeto de pavimentação; 

- Verificar a temperatura e a densidade de aplicação do material betuminoso em 
cada aplicação; 

- Verificar a espessura de conformação dos agregados; 

- Verificar o acabamento da superfície final de cada subtrecho e sem 
empoçamento de água; 

- Impedir o tráfego de veículos ou equipamentos nas áreas de aplicação de 
materiais betuminosos durante o período de 24 horas após a aplicação dos 
produtos. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Imprimadura Impermeabilizante; Imprimadura Ligante; Imprimadura Auxiliar 
de Ligação para tratamento superficial com lama asfáltica; Tratamento 
Superficial Betuminoso; 

- Brita graduada, agregado miúdo, material de enchimento ou “filler”, material 
betuminoso tipo CAP-20 ou CAP-55; 

- Vassouras rotativas; equipamentos para limpeza; distribuidores de material 
betuminoso; veículos de caçamba ou basculantes para o transporte de 
agregados; distribuidores de agregado; tanques de armazenar e aquecer o 
material betuminoso; irrigadeira equipada com moto bomba; compactadores 
vibratórios portáteis e régua de madeira ou metálica;  

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Solicitar controle tencológico do material na usina e verificar se a espessura e a 
temperatura de lançamento estão de acordo com o projeto. 

 
 

4. Normativos 

- EB 78/86 - Cimentos asfálticos preparados de petróleo; 

- EB 472/84 - Emulsão asfáltica catiônica; 

- EB 599/73 - Emulsão para lama asfáltica; 

- EB 651/73 - Asfaltos diluídos – Tipo cura média; 

- EB 652/73 - Asfaltos diluídos – Tipo cura rápida; 

- NBR 7208 - Materiais betuminosos para emprego em pavimentação; 

- NBR 7225 - Materiais de pedras e agregados naturais; 

- NBR 12948 - Materiais para concreto betuminoso usinado a quente; 

- NBR 12949 - Concreto betuminoso usinado a quente. 
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5.4. Pavimento de Concreto 

Etapa: Pavimentação 
 

Palavras-Chave: Pavimentação, blocos intertravados, pavimento rígido, pavimento 
de concreto. 

 

1. Processo Executivo - Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade dos materiais antes do recebimento. O material 
que não atender às especificações será rejeitado e imediatamente 
retirado do trecho de obra ou canteiro; 

- Solicitar ensaios de Granulometria, Limite de liquidez e Índice de 
Plasticidade com amostras dos primeiros caminhões de areia que 
chegarem à obra; 

- Solicitar ensaios de corpos de prova do concreto, conforme 
documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF; 

- Verificar a qualidade das lajotas ou blocos de concreto antes do 
recebimento; 

- Durante o assentamento, verificar se os alinhamentos e as declividades 
estão dentro dos padrões especificados no projeto executivo aprovado 
pelo METRÔ-DF; 

- Após a execução de cada trecho do pavimento, solicitar e registrar o 
controle geométrico do eixo dos bordos para a verificação da largura e 
da espessura do pavimento em relação ao projeto executivo aprovado 
pelo METRÔ-DF; 

- Verificar e registrar, durante a execução da fôrma, se os alinhamentos 
e as declividades estão dentro dos padrões especificados no projeto 
executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Acompanhar e registrar o lançamento e o adensamento do concreto, a 
execução das juntas e a selagem; 

- Verificar a qualidade das placas de concreto: estas não devem 
apresentar fissuras. Receber o serviço somente se as placas 
apresentarem superfícies planas e sem cantos quebrados; 

- Aceitar o serviço quando: 

 A largura for igual ou maior que a definida em até 1%, não sendo 
aceitas larguras inferiores às determinadas nos documentos 
técnicos aprovados pelo METRÔ-DF. Nas pavimentações urbanas 
restritas por calçadas ou outros elementos, a largura deverá ser 
exatamente a definida em projeto; 

 
 Colocada a régua de 3m entre dois pontos, um em contato com a 

superfície e outro com o calçamento, não admitir afastamento 
maiores que 1,5 cm ou a tolerância determinada no projeto 
executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 
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 Os trechos apresentarem, simultaneamente e conforme o 
pavimento executado, valores das amostras de ensaios nos 
percentuais de quantidade e qualidade constantes dos 
documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF; 

 Somente se as placas apresentarem superfícies planas e sem 
cantos quebrados; 

 A variação de cota para mais ou para menos deverá estar de 
acordo com os documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF; 

 As juntas não apresentarem deslocamentos e a superfície estiver 
isenta de empoçamentos. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Lajotas ou blocos pré-moldados, articulados, de concreto simples e com 
resistência especificada no projeto, pó de pedra, areia grossa, cimento e 
emulsão catiônica de ruptura rápida ou cimento asfáltico; 

- Concreto; tecido de juta, cânhamo ou algodão; aço 
CA-25; impermeabilizante de polietileno ou produto similar; fibras de 
neopreme e selantes; 

- Dispositivos de pesagem; equipamentos para preparo e transporte de 
concreto; pavimentadoras; equipamento para execução de juntas; 
equipamento para calafetação das juntas; réguas e esquadros; 

- Veículo para transporte de materiais; Rolo compressor; Regadores; Caldeira 
para asfalto, dotada de rodas, engaste para reboque, torneira lateral para 
retirada de baldes ou regadores, maçaricos e termômetros; Régua, pá, enxada, 
carrinho de mão, nível de pedreiro, cordões, ponteiras de aço, vassoura, 
alavanca de ferro, soquete manuais ou mecânicos; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Solicitar controle tencológico do concreto (ensaios de compressão e de tração, 
conforme o caso) e verificar a cura e a distância e a qualidade das juntas. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4. Normativos 

- NBR 7583/86 – Execução de pavimentos de concreto simples por meio 
mecânico; 

- NBR 7193/82 – Execução de pavimentos de alvenaria poliédrica; 

- NBR 9780/87 – Peças de concreto para pavimentação - Determinação da 
resistência à compressão; 

- NBR 9781/87 – Peças de concreto para pavimentação; 

- NBR 12655/96 – Concreto: Preparo, controle e recebimento. 

 

  



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 51 / Nº total folhas 244 

 

 

5.5. Pavimentação em Concreto para Calçadas 

Etapa: Pavimentação 
 

Palavras-Chave: Pavimentação, Calçadas, Passeio Público. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade dos materiais antes do recebimento. O material que não 
atender às especificações será rejeitado e imediatamente retirado do trecho de 
obra ou canteiro; 

- Durante o assentamento, verificar se os alinhamentos e as declividades estão 
dentro dos padrões especificados no projeto executivo aprovado pelo METRÔ-
DF; 

- Após a execução de cada trecho da calçada, solicitar e registrar o controle 
geométrico do eixo dos bordos para a verificação da largura e da espessura do 
pavimento em relação ao projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Solicitar ensaios de verificação das características tecnológicas especificadas no 
projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Aceitar o serviço quando: 

 A variação de cota para mais ou para menos deverá estar de 
acordo com os documentos técnicos aprovados pelo METRÔ-DF; 

 As juntas não apresentarem deslocamentos e a superfície estiver 
isenta de empoçamentos; 

-  
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Ferramentas manuais e outros equipamentos e ferramentas necessários à 
perfeita execução do serviço em termos de qualidade e prazo contratual; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade 

com o regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Solicitar controle tecológico do concreto (ensaios de compressão e de tração, 
conforme o caso) e verificar a cura e a distância e a qualidade das juntas. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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4. Normativos (verificar normativos e leis distritais, DER e NOVACAP para passeios em vias 
urbanas) 

- NBR 5732 - Cimento Portland Comum – Especificação;  

- NBR 5740 - Análise Química de cimento Portland -Método de Ensaio;  

- NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto. Armado – Procedimento;  

- NBR 7211 - Agregados para Concreto;  

- NBR 7215 - Ensaio de Cimento Portland  

- NBR 5738 – Moldagem e cura de corpos de prova 
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5.6. Drenagem 

Etapa: Pavimentação 
 

Palavras-Chave: Guias, Sarjetas, Poço de Visita, Boca de Lobo, Galerias e Bueiros. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade dos materiais antes do recebimento. O material que não 
atender às especificações será rejeitado e imediatamente retirado do trecho de 
obra ou canteiro; 

- Verificar a base onde serão aplicadas as guias e sarjetas; 

- Durante o assentamento, verificar se os alinhamentos e as declividades estão 
dentro dos padrões especificados no projeto; 

- Conferir se as cotas de chegada e de saída dos coletores aos poços de visita 
deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto executivo aprovado pelo 
METRÔ-DF; 

- Liberar a execução do poço de visita quando todos os coletores a montante e a 
jusante já estiverem assentados, para evitar alterações na sua profundidade 
em função da ocorrência de mudanças da cota de assentamento de um deles 
por interferência na rede ou por outros fatores; 

- Confirmar as condições de solo onde se apoiará o PV para determinar a 
necessidade ou não do emprego de fundação especial com estacas, em 
conformidade com o projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Acompanhar e registrar a realização de testes de estanqueidade em todos os 
poços de visita executados;  

- Acompanhar e registrar o controle geométrico da execução das obras que deve 
ser realizado através de levantamentos topográficos, auxiliados por gabaritos 
para execução das canalizações e acessórios; 

- O acompanhamento da implantação dos elementos geométricos 
característicos será observado nas Notas de Serviço de campo; 

- Aceitar o serviço quando: 
 

 As dimensões das seções transversais das sarjetas/meio fio não diferir das 
indicadas no projeto de mais de 1% em pontos isolados; 

 As medidas de espessuras efetuadas das sarjetas/meio fio não diferir das 
indicadas no projeto de mais ou menos de 10% da espessura de projeto; 

- Verificar e anotar mediante registros visuais a qualidade dos dispositivos, 
avaliando-se as características de acabamento das obras executadas. 
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2. Materiais e Equipamentos 

- Areia, meio-fio pré-moldado, agregados para concreto, cimento Portland, 
cimento asfáltico para rejuntamento; 

- Pá-carregadeira de rodas, retroescavadeira, motoniveladora, rolo liso, 
caminhão basculante, betoneira ou caminhão betoneira, caminhão de 
carroceria fixa, linha de nylon, carrinho de mão, pás, picaretas, nível de bolha; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- De acordo com os procedimentos vigentes na NOVACAP. 
 

4. Normativos 

- Consultar normativos NOVACAP; 

- NBR6118 - Projeto de estruturas de concreto – procedimento; 

- NBR9794 – Tubos de concreto armado de secção circular para águas pluviais; 

- NBR12654 – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto; 

- NBR12655 – Preparo, controle e recebimento do concreto; 

- NBR12266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água, esgoto ou drenagem urbana. 

 

 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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6. Via Permanente 

 

 

 

 

Obras Civis 

Tomo V 
 

VIA PERMANENTE 
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6.1. Fornecimento e Instalação de Trilhos  

Etapa: Via Permanente 
 

Palavras-Chave: trilhos, dormentes, fixadores, apoios, solda 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 
- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  
- Conferir a qualidade dos materiais recebidos na obra.  
- Acompanhar as etapas de transporte e de instalação dos trilhos; 
- Checar alinhamento, gabarito vertical e distância entre os trilhos; 
- Verificar as condições do lastro, dos dormentes, dos travessões e dos fixadores; 
- Checar instalação e quantidade suficiente de junta isolante colada (seis furos), 

conforme projeto 
- Verificar a qualidade das placas de apoio resilientes; 
- Observar se as juntas de dilatação obedecem rigorosamente aos detalhes do 

projeto; 
- Acompanhar a execução e atestar a qualidade da solda aluminotérmica para 

alívio das tensões; 
- Exigir a limpeza, após a conclusão do serviço; 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 
- Trilhos UIC 60, bitola larga, com 18 metros de comprimento 
- Dormentes, fixadores, juntas, soldas e demais elementos para a correta 

instalação dos trilhos conforme projeto executivo; 
- Capacete, botas, luvas, óculos, protetor auricular e outros que se fizerem 

necessários de acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção. 

-  
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
- Tonelada (t) – tonelada ou fração de trilhos efetivamente instalados (para 

material) 
- Quilômetro (km) – de trilhos efetivamente instalados (para instalação) 
- Devem ser apresentados certificados dos testes de fabricação de todos os 

componentes. 

Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária 
e suficiente; estoque, transporte, posicionamento e fixação dos trilhos; execução 
de juntas; eventuais reparos; e limpeza após a conclusão do serviço. 

 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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4. Normativos 
- NBR 7641 – Via permanente ferroviária 
- NBR 12915 – Gabarito ferroviário e entrevias 
- NBR 16387 – Via férrea – Classificação das vias 
-  
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6.2. Fornecimento e Instalação lastro e sub-lastro ferroviário 

Etapa: Via Permanente 
 

Palavras-Chave: lastro ferroviário, sub-lastro, socadores 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 
- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  
- Conferir a qualidade dos materiais recebidos na obra; 
- Verificar granulometria e concentração de impurezas no material; 
- Acompanhar as etapas de transporte e de lançamento do lastro/ sub-lastro; 
- Checar alinhamento, espessura e nivelamento das camadas do lastro; 
- Avaliar compacidade das camadas conforme especificações de projeto; 
- Verificar qualidade e instalação da camada anticontaminante; 
- Em caso de execução de lastro de AMV, verificar se todos os cuidados previstos 

em projeto foram tomados; 
- Exigir a limpeza, após a conclusão do serviço; 

 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 
- Material britado, pás, socadores, escavadeiras, caminhões e demais 

equipamentos necessários para lançamento e espalhamento do material; 
- Capacete, botas, luvas, óculos, protetor auricular e outros que se fizerem 

necessários de acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção. 

-  
 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
- Metro cúbico (M³) – ou fração de trilhos efetivamente lançado 
- Metro cúbico x quilômetro (M³*KM) – para transporte do material 
- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 

do material. 

Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária 
e suficiente; estoque, transporte e lançamento e limpeza após a conclusão do 
serviço. 

 
 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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4. Normativos 
- NBR 7641 – Via permanente ferroviária 
- NBR 12915 – Gabarito ferroviário e entrevias 
- NBR 16387 – Via férrea – Classificação das vias 
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7. Construção Civil e Edificações 

 

 

 

 

Obras Civis 

Tomo VI 
 

CONTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 
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7.1. Contrapiso 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 
Palavras-Chave: Pisos, contrapisos, acabamento, revestimento, argamassa. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Acompanhar  a execução das argamassas de assentamento,  a 
regularização da superfícies, conforme o caso, principalmente a dosagem de água; 

- Durante a execução, verificar se as declividades estão dentro dos padrões especificados 
no projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Receber o serviço somente se a superfície estiver isenta de empoçamentos e a 
inclinação indicada no projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF estiver correta; 

- Verificar e registrar a espessura de contrapiso em execução e sua conformidade com o 
projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Carrinho de mão, colher de pedreiro, desempenadeira, régua de madeira ou metálica,  
vassourões para limpeza do piso, esquadros e lápis de carpinteiro; 

- Outros equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços em 
termos de qualidade e prazo contratual; 

- Capacete, calçado de segurança, luvas e outros que se fizerem necessários de acordo 
com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/ Ensaios: 

- Compatibilizar com procedimentos de manutenção predial (verificar) 

4. Normativos 

- Não aplicável. 

 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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7.2. Revestimentos 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Pisos, acabamento, revestimento, argamassa 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Verificar a qualidade das peças de revestimentos antes do recebimento. As peças 
devem possuir arestas vivas faces planas, sem rachaduras, coloração uniforme e 
dimensões perfeitamente regulares, em conformidade com as especificações do 
projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Rejeitar formas de armazenamento e transporte das peças que facilitem quebras, 
trincas, substancias nocivas e outras condições prejudiciais; 

- Registrar se as peças de revestimento estão empilhadas de acordo com o tipo e a 
discriminação da área a que se destinam; 

- Verificar a base onde será realizado o assentamento; 

- Observar a locação dos marcos de referência dos níveis de acabamento; 

- Acompanhar a execução das argamassas de assentamento, 
principalmente a dosagem de água; 

- Durante o assentamento, verificar se os alinhamentos e as declividades estão dentro 
dos padrões especificados no projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Bater com o cabo da colher nas placas, se houver o som característico de “peças ocas”, 
determinar a remoção  das peças soltas e o refazimento do serviço; 

- Verificar a existência de retoques visíveis de argamassa e a qualidade de rebaixos, 
recortes ou furos em torno de ralos, soleiras, guarda-corpos e outros elementos; 

- Verificar a uniformidade de espessura das juntas e seu alinhamento; 

- Verificar a paginação, conjugação e disposição das peças que devem estar de acordo 
com os desenhos de detalhes de execução; 

- Receber o serviço somente se a superfície estiver isenta de empoçamentos, não 
existirem peças soltas e a inclinação indicada no projeto estiver correta; 

- Liberar a pavimentação para o tráfego. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Carrinho de mão, colher de pedreiro, desempenadeira, régua de madeira ou metálica, 
equipamento para cortar os ladrilhos de cimento, vassourões para limpeza do piso, 
esquadros e lápis de carpinteiro; 

- Equipamentos: máquina cortadora de cerâmica, máquina perfuradora, carrinho de 
mão; 

- Ferramentas manuais: colher, martelo, desempenadeira, régua, linha de náilon, nível de 
bolha, nível de mangueira, lápis de carpinteiro, metro dobrável etc); 

- Outros equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços em 
termos de qualidade e prazo contratual; 

- Capacete, calçado de segurança, luvas e outros que se fizerem necessários de acordo 
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com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

- Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- Unidade de medição: ml (metro linear) de levantamento executado, com De acordo com 
os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o regramento do Edital 
de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade do(s) 
produto(s). 

 

3. Normativos 

- NBR9817/87 - Execução de piso com revestimento cerâmico; 

- NBR13753/96 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com 
utilização de argamassa colante – Procedimento; 

- NBR 7374 – Ladrilho semiflexível; 

- NBR 7206 - Placas de mármore natural para revestimento de pisos; 

- NBR9457/86 – Ladrilho hidráulico; 

- NBR9458/87 – Assentamento de ladrilho hidráulico; 

- NBR9459/86 – Ladrilho hidráulico – formatos e dimensões; 

- Recomendações do fabricante e catálogos dos produtos; 
 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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7.3. Alvenaria 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Paredes, vedação, vedação vertical, blocos, muros. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Verificar, antes do recebimento do material, se os peças/blocos/tijolos possuem arestas 
vivas, faces planas, ausência de fendas e dimensões perfeitamente regulares; 

- Verificar o armazenamento e o transporte dos tijolos de modo a evitar quebras, trincas, 
umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais; 

- Conferir a locação dos eixos (ou faces) das paredes, bem como as aberturas de vãos, 
saliências, reentrâncias e passagem de canalizações de acordo com as 
dimensões indicadas no projeto; 

- Verificar as condições de alinhamento, nivelamento e prumo das paredes e se os 
painéis estão sendo devidamente encunhados ou ligados aos elementos estruturais; 

- Impedir a correção de imperfeições de execução de alvenarias com camadas de 
chapisco ou emboço ultrapassando as espessuras permitidas e indicadas nas suas 
especificações; 

-  Receber o serviço somente se os desvios de prumo e locação forem inferiores a 1 cm e 
se colocada a régua de 2 m em qualquer posição, não houver afastamentos maiores 
que 1 cm nos pontos intermediários e 2 cm nas pontas; 

-  

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Colher de pedreiro, prumo de pedreiro, nível de bolha, linha de nylon, carrinho de mão, 
régua metálica, trena de aço, talhadeira, esquadro metálico, andaime, caixote metálico 
para massa, suporte metálico para caixote, outros equipamentos e ferramentas 
necessários à perfeita execução do serviço, em termos de qualidade e prazo contratual; 

- Tijolo, bloco areia, cal, cimento, água e outros que se fizerem necessários; 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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- Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- Unidade de medição: ml (metro linear) de levantamento executado, de acordo com 
os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o regramento do 
Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 

3. Normativos 

- NBR7171 – Bloco cerâmico para alvenaria - especificação; 

- NBR7170 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

- NBR7173 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural; 

- NBR6460 – Tijolo maciço para alvenaria – verificação da resistência; 

- NBR5711 – Tijolo modular de barro cozido; 

- NBR6461 – Bloco cerâmico para alvenaria – verificação da resistência à compressão – 
método de ensaio; 

- NBR6136 - Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural; 

- NBR5712 - Bloco vazado modular de concreto; 

- NBR8798 - Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de 
concreto; 

- NBR8041 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – forma e dimensões; 

- NBR8042 – Bloco cerâmico para alvenaria – formas e dimensões padronização; 

- NBR8043 – Bloco cerâmico portante para alvenaria – determinação da área líquida – 
método de ensaio; 

- NBR8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos; 

- NBR13438 - Blocos de concreto celular autoclavado. 
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7.4. Instalações de Água Fria 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Sistemas prediais, água fria. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de instalações de água fria aprovado 
pelo METRÔ-DF;  

- Verificar se os diâmetros e características dos tubos, conexões, registros estão de 
acordo com o projeto e em perfeitas condições de uso. 

- Conferir e confirmar se trabalhos complementares ou correlatos da instalação de 
água foram executados, tais como: construção de reservatórios e sua 
impermeabilização, abrigos para hidrômetros, isolamento de aparelhos ou 
canalizações contra vibrações, bem como aberturas e recomposições de rasgos 
para canalizações, conforme projetos e demais especificações; 

- As instalações deverão ser testadas e aprovadas pela fiscalização antes de fixação 
com argamassa, as tubulações na alvenaria, e acabamento com reboco em 
argamassa e pintura ou do isolamento térmico; 

- Verificar se os tubos e demais componentes estão estocados no canteiro de obras 
em local devidamente protegido da ação de raios solares/exposição indevida às 
intempéries/temperaturas; 

- Verificar se as tubulações estão assentadas em dutos adequadamente vedados 
para reduzir a propagação de ondas sonoras; 

-  

2. Materiais e Equipamentos 

- Juntas, conexões e tubos; 

- Pinturas e proteções; lixas, solda, adesivos, materiais vedantes, fitas 

- Ferramentas adequadas à boa execução do serviço, de acordo com os 
Normativos 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

 
 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 
regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

-  

4. Normativos 

- NBR5626 - Instalações prediais de água fria – procedimento 

- NBR 5648 - Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria 

- NBR5651 - Recebimento de instalação predial de água fria – especificação 

- NBR-5657 - Instalações prediais de água fria verificação da 
estanqueidade à pressão interna 

-  

- NBR5658 - Determinação das condições de funcionamento das peças de utilização 
de uma instalação predial de água fria; 

- NBR-7198 - Instalações prediais de água quente 
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7.5. Instalações de Água Pluvial 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Água pluvial, calhas, rufos, ralos, tubos. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de instalações de águas pluviais 
aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar para garantir que as chapas tenham suas dobras isentas de fissuras; 

- Verificar e confirmar se as chapas e rufos devem estar bem fixados e com caimento 
mínimo necessário, conforme o projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Verificar e confirmar se chapas galvanizadas estão isentas de ferrugem e dobras 
sem fissuras; 

- Verificar a qualidade dos materiais empregados; realizar análise visual do 
acabamento interno e externo dos tubos, recusando tubos com trincas, fraturas ou 
outros defeitos perceptíveis a olho nu. 

- Proceder a rigoroso acompanhamento topográfico do assentamento dos tubos e 
outros elementos pertinentes; 

- Verificar requisitos básicos funcionais tais como declividade e estanqueidade do 
sistema; 

- Verificar se nenhuma tubulação de águas pluviais foi interligada ao sistema de 
esgoto sanitário, ou se nenhuma ventilação foi interligada ao sistema de águas 
pluviais. 

- Verificar se os ralos e as calhas estão funcionando sem impedimentos; 

- Verificar eventuais pontos de acúmulo de água pluvial para correção do caimento 
ou ajuste no projeto de drenagem; 

- Verificar sistema de bombas: se a pressurização e automação estão de acordo com 
as especificações de projeto. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Calhas, rufos, ralos; tubos e conexões; tubos de concreto; pregos, rebites, 
parafusos, buchas plásticas; argamassa, cimento, areia; 

- Pinturas e proteções; lixas, solda, adesivos, materiais vedantes, fitas 

- Ferramentas adequadas à boa execução do serviço, de acordo com os 
Normativos; 
Quaisquer equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução dos 

serviços em termos de qualidade e prazo contratual. 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 
 

 
 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 
regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

-  

4. Normativos 

- NBR 5580/07 – Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para comuns 
na condução de fluidos – Especificações; 

- NBR 5688/10 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e 
ventilação - Tubos e conexões de PVC, do tipo DN – Requisitos. 

- NBR 5645/91 – Tubos cerâmicos para canalizações – Especificações; 

- NBR 5680/77 – Tubos PCV rígido- dimensões – Padronizações 

- NBR 5885//85 – Produtos de para usos comuns na condução de fluidos – 
Especificações; 

- NBR 6184/07 – Produtos de cobres e ligas de cobre em chapas e tiras – 
Requisitos 

- NBR 6663/83 – Chapas finas de aço-carbono e de aço de baixa liga e alta 
resistência – Requisitos gerais – Padronização; 

- NBR 6647/81 – Folhas-de-flandres simplesmente 
reduzidas –  Especificações; 

- NBR 7005/81 – Chapa de aço carbono zincadas semicontíinuo de imersão a 
quente – Especificações; 

- NBR 7196/83 – Folhas de telhas Onduladas – Procedimentos; 

- NBR 8056/83 – Tubo coletor de fibrocimento – Especificações 

- NBR 816183 – Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação – 
formatos e dimensões – Padronização 

- NBR8890 – Tubos de concreto de seção circular, para águas pluviais e esgotos 
sanitários – requisitos e métodos de ensaio; 

- NBR 9814/87 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário- 
Procedimento; 

- NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais; 
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7.6. Instalações de Esgoto 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 
Palavras-Chave: Esgoto sanitário. Manilhas, tubos, estanqueidade. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de instalações de esgoto aprovado pelo 
METRÔ-DF;  

- Assegurar que as peças, conexões, traçado e diâmetro das tubulações seguem 
rigorosamente o projeto executivo. Os ramais horizontais deverão apresentar 
declividade mínima indicada no projeto, para facilitar a limpeza e a desinfecção. 

- Verificar a qualidade dos materiais empregados; realizar análise visual do 
acabamento interno e externo dos tubos, recusando tubos com trincas, fraturas ou 
outros defeitos perceptíveis a olho nu; 

- Verificar se os tubos e demais componentes estão estocados no canteiro de obras 
em local devidamente protegido da ação de raios solares/exposição indevida às 
intempéries/temperaturas; 

- Proceder a rigoroso acompanhamento topográfico do assentamento dos tubos e 
outros elementos pertinentes; 

- Fazer o teste do sistema e verificar estanqueidade bem como ausência de odores e 
de vazamentos; 

- Verificar sistema de bombas: se a pressurização e automação estão de acordo com 
as especificações de projeto. 
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Manilhas, tubos, conexões, ralos, grelhas, anéis, juntas; 

- Pinturas e proteções; lixas, solda, adesivos, materiais vedantes, fitas 

- Ferramentas adequadas à boa execução do serviço, de acordo com os 
Normativos; 
Quaisquer equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução dos 

serviços em termos de qualidade e prazo contratual. 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 
 

 
 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- Unidade de medição: ml (metro linear) de levantamento executado, com De 
acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 
regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 

4. Normativos 

- NBR5688 – Tubos e conexões de PVC rígido para esgoto predial e ventilação; 

- NBR8160 – Instalações prediais de esgotos sanitários; 

- NBR 816183 – Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação – 
formatos e dimensões – Padronização 

- NBR8161 – Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação, formatos e 
dimensões; 

- NBR 9814/87 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário- Procedimento. 
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7.7. Instalações de Incêndio 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Combate a incêndio, rede de incêndio, extintor, carga d’água, 
mangueira, hidrante, recalque, bomba hidráulica. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo de instalações de incêndio aprovado 
pelo METRÔ-DF e pelo CBMDF;  

- Assegurar que as peças, conexões, juntas, traçado e diâmetro das tubulações 
seguem o projeto executivo aprovado; 

- Verificar se estão sendo utilizadas as pastas lubrificantes no assentamento dos 
tubos, para melhorar o deslocamento dos anéis de borracha para a posição que 
garante estanqueidade; 

- Verificar a existência de lacre, rótulo, alça de suporte de parede, selo de 
conformidade (ABNT), gravação (data de validade) e carga/carregamento; 

- Verificar a qualidade dos materiais empregados; realizar análise visual do 
acabamento interno e externo dos tubos, recusando tubos com trincas, fraturas ou 
outros defeitos perceptíveis a olho nu; 

- Verificar se os tubos e demais componentes estão estocados no canteiro de obras 
em local devidamente protegido da ação de raios solares/exposição indevida às 
intempéries/temperaturas; 

- Verificar sistema de bombas: se a pressurização e automação estão de acordo com 
as especificações de projeto. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Tubos com ou sem costura, Chuveiros (Sprinklers) 

- bombas, registros, conexões, válvulas extintor portátil, requinte, suporte de 
parede e suporte de chão, buchas, solda; 

- Caixas de abrigo, mangueiras e suporte; 

- Ferramentas adequadas à boa execução do serviço, de acordo com os 
Normativos; 
Quaisquer equipamentos e ferramentas necessários à perfeita execução dos 

serviços em termos de qualidade e prazo contratual. 

- Capacete, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e outros que se 
fizerem necessários, segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho;. 

 
 

 
 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

- De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 
regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 

4. Normativos 

- NBR 5657 – Verificação da estanqueidade à pressão interna de instalações prediais 
de água fria; 

- NBR5580 – Tubos de PVC rígido; 

- NBR 5626/98 - Instalação predial de água fria; 

- NBR 6318 – Tubos leves de cobre, sem costura, pra condução de água; 

- NBR7372 – Execução de tubulações de pressão em PVC rígido com junta soldada, 
rosqueada ou com anéis de borracha; 

- NBR7198 –– Instalações prediais de incêndio-procedimento; 

- NBR10721 – Extintor de incêndio com carga de pó químico; 

- NBR11715 – Extintor de incêndio com carga d’água; 

- NBR11716 – Extintor de incêndio com carga de gás carbônico; 

-  NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 
público; 

- NBR12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio; 

- Normas e Instruções Técnicas do CBMDF em vigor; 

- NBR13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

- NBR 13434/95 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Formas, 
dimensões e cores – Padronização; 

- NBR 13435/95 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – 
Procedimento. 

-  
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7.8. Acessibilidade - Sinalização de Piso 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Piso Tátil, sinalização tátil e direcional, piso de alerta. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade dos materiais antes do recebimento. O material que não 
atender às especificações será rejeitado e imediatamente retirado do trecho de 
obra ou canteiro; 

- Exigir a apresentação de amostras dos elementos pretendidos para utilização, 
para a sua avaliação e aprovação prévia. A aplicação dos elementos deverá 
respeitar as indicações do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Durante o assentamento, verificar e registrar se os alinhamentos e as 
declividades estão dentro dos padrões especificados no projeto executivo 
aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Exigir que as peças do piso tátil apresentem modulação que garanta a 
continuidade da textura e do padrão de informação, sendo previsto seu 
assentamento com argamassa, de forma que não haja desnível com relação ao 
piso adjacente; 

- Exigir que o produto para a sinalização tátil e visual para os degraus seja 
resistente a abrasão, produtos alcalinos, ácido, água sanitária e produtos de 
limpeza em geral. 

-  Exigir que o suporte de piso cilíndrico para extintor de incêndio esteja 
certificado pelo CBMDF e em conformidade com as especificações constantes 
do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Piquetes, estacas, referência de nível, teodolito. 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 

4. Normativos 

- NBR 9050:2020 

- Ver IN do CBMDF 

- Ver Código de Obras do DF, ou outra legislação aplicável. 
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7.9. Acessibilidade - Sinalização Braile 

Etapa: Construção Civil e Edificações 
 

Palavras-Chave: Sinalização Braile, sinalização tátil, caracteres em relevo. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Verificar a qualidade dos materiais antes do recebimento. O material que não 
atender às especificações será rejeitado e imediatamente retirado do trecho de 
obra ou canteiro; 

- Exigir a apresentação de amostras dos elementos pretendidos para utilização, 
para a sua avaliação e aprovação prévia. A aplicação dos elementos deverá 
respeitar as indicações do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Exigir que o produto para a sinalização Braile após instalado não contenha 
rebarbas, cantos e folgas; 

- Exigir que o produto para a sinalização de escadas fixas, rampas e paredes seja 
resistente a abrasão, produtos alcalinos, ácido, água sanitária e produtos de 
limpeza em geral. 

2. Materiais e Equipamentos 

- Piquetes, estacas, referência de nível, trena. 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em 

conformidade com o regramento do Edital de Licitação e seus 
Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 

4. Normativos 

- NBR 9050:2020 

- Ver Código de Obras do DF , ou outra legislação aplicável. 
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7.10.  Acessibilidade - Rampas 

Etapa: Acessibilidade 
 

Palavras-Chave: Acesso, desnível, declividade, inclinação. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- Exigir o cumprimento do projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF;  

- Durante o levantamento e a execução, verificar e registrar se os alinhamentos, 
as larguras e as declividades estão dentro dos padrões e dimensões 
especificados no projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF; 

- As condições da superfície anti-derrapante devem ser verificadas mediante a 
adequação entre as especificações de projeto, os certificados de fabricantes e a 
emissão de laudo executivo pela contratada para fins de atendimento aos 
critérios de acessibilidade. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

- Piquetes, estacas, referência de nível, teodolito. 

- Capacete, botas, luvas, protetor auricular e outros que se fizerem necessários, 
segundo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

-  

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
o De acordo com os critérios de medição de cada serviço, em conformidade com o 

regramento do Edital de Licitação e seus Anexos. 

Testes/Ensaios: 

- Devem ser apresentados certificados e ou laudos comprovando a qualidade 
do(s) produto(s). 

 

4. Normativos 

- NBR 9050:2020 

- Ver IN do CBMDF 

- Ver Código de Obras do DF, ou outra legislação aplicável. 

 

  

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/Legislacao/Normas/Default.asp
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8. Infraestruturas de Sistemas de Telecomunicações e de 

Sinalização e Controle 
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8.1. Caixa de Embutir 

Etapa: Infraestruturas de Sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 

 
Palavras-Chave: Caixa; embutir. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 
1.1. Utilização do serviço 

- A caixa de embutir pode ser utilizada como caixa de passagem e/ou caixa para 
acomodação dos pontos de telecomunicações embutidos em alvenaria (paredes). 

1.2. Execução dos Serviços 

- As caixas de embutir devem ser fixadas firmemente nas paredes, niveladas e aprumadas 
para facear o revestimento da alvenaria; 

- Em paredes de gesso acartonado (dry wall), utilizar caixas de embutir de alvenaria para 
melhorar a resistência ao uso. As caixas de embutir devem ser fixadas por meio de 
parafusos auto brocantes em reforços feitos de guias presos a estrutura metálica da 
parede de gesso acartonado. As caixas de embutir devem estar alinhadas com a parede; 

- Utilizar suportes, módulos e espelhos apropriados com espaço suficiente para que os 
condutores caibam com folga dentro das caixas após colocados suportes, módulos e 
espelhos; 

- Seguir as indicações de projeto para instalação das caixas de embutir; 

- Dispor as caixas de embutir de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Para atender aos requisitos de altura para comandos e controles da norma ABNT NBR 
9050, o centro das tomadas baixas de telecomunicações ficará a 40 cm de altura do 
piso acabado. O centro das tomadas de interfone e atendimento automático ficará a 
100 cm do piso acabado;  

- Proteger a caixa contra a entrada de massa, cimento, poeira, etc; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas de embutir; 

- Receber o serviço somente se estiverem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Dimensões: 4’’x 2’’ ou 4’’ x 4’’;  

- Diâmetro para entrada de eletrodutos: 1/2'’, 3/4’’ e 1’’; 

- Bordas com reforços contra empenamento da peça; 

- Não propagante de chama; 

- Acessórios: Suporte para módulos, módulo, placa e adaptador para eletrodutos flexíveis 

e rígidos. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa de embutir, flanges ou adaptadores para fixação de eletrodutos, orelha para 
fixação de espelho, suporte para módulos, módulos e placa; 

- Fita Métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, tarracha, lima, punção, serra-
copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de caixa de embutir e acessórios. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.2. Conduletes 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Condulete. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento aparente. O condulete pode ser 
utilizado como caixa de passagem e/ou caixa para acomodação dos pontos de 
telecomunicações. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Fixar firmemente os conduletes às paredes. Utilizar arruelas de fixação e buchas 
apropriadas; 

- Rosquear os eletrodutos nos conduletes; 

- Seguir as indicações de projeto para instalação dos conduletes; 

- Dispor os conduletes de forma a apresentar uniformidade no conjunto; 

- Para atender aos requisitos de altura para comandos e controles da norma ABNT NBR 
9050, o centro das tomadas baixas de telecomunicações ficará a 40 cm de altura do 
piso acabado. O centro das tomadas de interfone e atendimento automático ficará a 
100 cm de altura do piso acabado;  

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar a posição, o alinhamento e o prumo dos conduletes conforme projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Condulete de derivação múltipla tipo X, rosca BSP; 

- Fabricado em alumínio; 

- Proteção anticorrosão; 

- Cinco saídas para conexões em eletrodutos; 

- Parafuso com tratamento especial contra corrosão; 

- Diâmetros disponíveis para entrada de eletrodutos rígidos de 1/2'’, 3/4’’, 1’’, 1.1/4’’, 

1.1/2’’ e 2’’; 

- Acessórios: Tampa com parafusos, conectores ou adaptadores, tampões e módulo. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Condulete em alumínio com tampa, parafusos, conectores ou adaptadores, tampões e 
módulo; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

 Fornecimento e instalação de condulete e acessórios. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15701 – Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de 

eletrodutos; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.3. Infraestrutura – Caixa para Piso Elevado 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Caixa; passagem; piso; elevado. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento abaixo do piso elevado. Essa caixa 
acomodará os pontos de tomadas elétricas e de telecomunicações. 

1.2. Execução dos Serviços 

- As caixas para piso elevado devem ser fixadas firmemente no piso elevado, niveladas e 
aprumadas com o piso; 

- Dispor as caixas para piso elevado de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas para piso elevado; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Material: Tampa e moldura em alumínio. Estrutura em aço carbono; 

- Tampa com espessura mínima de 4 mm para resistir tráfego de cargas e pessoas; 

- Tampa com sistema antiesmagamento dos cabos que caem da caixa; 

- Espaçamento adequado entre tomadas e conectores;  

- Saídas para eletrodutos ou duto flexível no diâmetro de 3/4’’ ou 1’’; 

- Suporte para até quatro tomadas elétricas padrão ABNT NBR 14136; 

- Suporte para até quatro conectores RJ 45 fêmea dos fabricantes Furukawa, Systimax, 

Panduit, AMP, Siemon e Legrand. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 
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- Caixa para piso elevado com tampa, suporte para módulos de tomadas, tomadas 
elétricas e conectores de telecomunicações; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de caixa para piso elevado e acessórios. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em 

corrente alternada – Padronização; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.4. Caixa de Passagem 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Caixa; passagem. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis. 
1.2. Execução dos Serviços 

- Em instalações em piso, as caixas de passagem devem ser fixadas firmemente no 
contrapiso, niveladas e aprumadas para facear o revestimento do piso; 

- Em instalações suspensas, o eletroduto deve estar bem preso a caixa de passagem; 

- Dispor as caixas de passagem de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas de passagem; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Fabricada em alumínio; 

- Parafusos com tratamento especial contra corrosão; 

- Tampa reversível antiderrapante; 

- Junta de vedação; 

- Grau de proteção IP65; 

- Dimensões: 100 mm x 100 mm, 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm, 300 mm x 300 

mm ou 400 mm x 400 mm; 

- Diâmetro dos furos para passagem de eletroduto: 1/2”, 3/4" ou 1”; 

- Acessórios: Arruela, bucha e porca. 
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2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa de passagem com flanges ou adaptadores, arruelas, buchas e porcas para fixação 
de eletrodutos, com junta de vedação e tampa de parafusos; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 
 Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 

2.4. Responsabilidades 
 Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de caixa de passagem e acessórios. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.5. Caixas de Piso 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Caixa; piso. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis. 
1.2. Execução dos Serviços 

- As caixas de piso devem ser fixadas firmemente no contrapiso, niveladas e aprumadas 
para facear o revestimento do piso; 

- Dispor as caixas de piso de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas de piso; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Fabricada em alumínio; 

- Rosca BSP; 

- Parafusos com tratamento especial contra corrosão; 

- Tampa reversível lisa com alojamento para módulo; 

- Dimensões: 4’’ x 2’’ (baixa) ou 4’’ x 4’’ (baixa ou alta); 

- Acessórios: Flanges ou adaptadores, arruela, bucha, porca tampões, anel ou moldura de 

nivelamento e módulos para tomadas elétricas ou tomadas RJ. 

 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa de piso com flanges ou adaptadores, arruelas, buchas, tampões, porcas para 
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fixação de eletrodutos, tampas e módulos; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de caixa de piso e acessórios. 
 

4. Normativos 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.6. Eletroduto flexível de PVC 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Eletroduto; flexível; PVC. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento embutido em paredes de gesso 
acartonado. 

1.2. Execução dos Serviços 

- A estocagem deve ser feita em local livre da ação direta ou exposição contínua ao sol; 

- Utilizar os orifícios dos montantes da estrutura metálica das paredes de gesso 
acartonado para a passagem do eletroduto. Os orifícios entre montantes adjacentes 
devem estar alinhados horizontalmente; 

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas 
e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Executar as junções com luvas de modo que estas toquem às pontas dos dutos 
apresentando boa resistência à tração; 

- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de embutir por meio de adaptadores ou 
abraçadeiras de nylon; 

- Deixar no interior dos eletrodutos arame galvanizado para servir de guia durante a 
enfiação; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto são respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos eletrodutos indicado no projeto; 

- Exigir a colocação de arame galvanizado nas tubulações em que os cabos serão 
passados; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 

 



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 93 / Nº total folhas 244 

 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Eletroduto flexível de PVC; 

- Fabricado em PVC; 

- Não propaga chamas; 

- Resistente a reagentes químicos; 

- Reciclável; 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4" e 1”; 

- Resistência diametral de cargas de até 320N/ 5 cm; 

- Acessórios: Luvas. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Eletroduto flexível de PVC com luvas; 

- Fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, serra-copo, furadeira manual, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários 
para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de PVC com acessórios. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.7. Eletroduto Rígido de PVC 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Eletroduto; rígido; PVC. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento embutido (em lajes, paredes e pisos) ou de 
cabeamento enterrado. 

1.2. Execução dos Serviços 

- A estocagem deve ser feita em local livre da ação direta ou exposição contínua ao sol; 

- Na estocagem, a tubulação deve ser empilhada em camadas cruzadas que não 
ultrapassem 1,50 metros de altura. A primeira camada de eletrodutos deve ser apoiada 
sobre ripas dispostas transversalmente a ela; 

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas 
e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Executar as junções com luvas de modo que toquem as pontas dos dutos apresentando 
boa resistência à tração; 

- Todas as curvas da instalação devem ser feitas com curvas pré-fabricadas; 

- Quando enterrada no solo, envolver a tubulação com uma camada de concreto. Vedar 
as juntas com fita de politetrafluoretileno (Teflon®). A tubulação deve apresentar uma 
pequena inclinação em direção às caixas, de modo que não apresente cotovelo na sua 
formação; 

- Quando embutidas na laje, instalar os eletrodutos após a conclusão da armadura e antes 
da concretagem. Fixar os dutos ao madeiramento por meio de pregos e arames, pelo 
menos em dois pontos de cada trecho; 

- Nas juntas de dilação das lajes, seccionar os eletrodutos mantendo o intervalo de 
dilatação. Executar a junta com uma luva de diâmetro adequado; 

- Quando embutidas no piso, assentar sobre lastro de concreto e recobrir com concreto 
magro; 

- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de passagem e caixas de piso por meio de 
conectores, adaptadores, flanges ou por meio de arruelas, buchas e porca; 

- Deixar no interior dos eletrodutos arame galvanizado para servir de guia durante a 
enfiação; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 
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1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto são respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos eletrodutos indicado no projeto; 

- Exigir a colocação de arame galvanizado nas tubulações em que os cabos serão 
passados; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Eletroduto rígido de PVC roscável; 

- Fabricado em PVC; 

- Não propaga chamas; 

- Classe de resistência mecânica pesada; 

- Resistente a reagentes químicos; 

- Reciclável; 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4", 1”, 1,1/4”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2’’, 3” e 4”; 

- Acessórios: Luva, bucha de redução, cotovelo 90º e curvas de 45º e 90º. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Eletroduto de PVC classe pesada com luvas, buchas de redução, cotovelos e curvas; 

- Serra mármore, marreta, martelo, fita de politetrafluoretileno (Teflon®), fita métrica ou 
trena, arco ou serra, morsa para tubos, tarracha, lima, punção, serra-copo, furadeira 
manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de PVC roscável com acessórios, 
abertura, fechamento (com acabamento) de rasgos em paredes ou escava e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 0,70 cm. 

 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.8. Eletroduto Rígido de Aço Carbono 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Eletroduto; rígido; aço; carbono. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento aparente. 
1.2. Execução dos Serviços 

- Na estocagem, a tubulação deve ser empilhada em camadas cruzadas que não 
ultrapassem 1,50 metros de altura. A primeira camada de eletrodutos deve ser apoiada 
sobre ripas dispostas transversalmente a ela; 

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas 
e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Fixar rigidamente os eletrodutos por meio de abraçadeiras. A fixação dos eletrodutos 
aos conduletes, caixas de passagem ou caixas de piso deve ser feita por conectores ou 
por buchas na parte interna e arruelas na parte externa; 

- Executar as junções com luvas de modo que estas toquem às pontas dos dutos 
apresentando boa resistência à tração; 

- Todas as curvas da instalação devem ser feitas com curvas pré-fabricadas; 

- Pintar as pontas dos eletrodutos expostas com zarcão. Fechar as extremidades livres dos 
tubos e as caixas para proteção contra ação de ferrugem; 

- Deixar no interior dos eletrodutos arame galvanizado para servir de guia durante a 
enfiação; 

- Os eletrodutos metálicos devem ser conectados direta ou indiretamente ao barramento 
de equipotencialização principal - BEP da edificação, conforme norma ABNT NBR 5410. 
A conexão será feita por meio de bucha ou abraçadeira com terminal de aterramento e 
condutor de equipotencialização; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfizerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos eletrodutos indicado no projeto; 
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- Exigir a colocação de arame galvanizado nas tubulações em que os cabos serão 
passados; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

2.1.1. Atmosfera não explosiva 

- Eletroduto rígido de aço carbono conforme norma ABNT NBR 5624; 

- Rosca ABNT NBR 8133; 

- Acabamento galvanizado à fogo (imersão a quente); 

- Classe de resistência mecânica pesada; 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4", 1”, 1,1/4”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2’’, 3” e 4”; 

- Acessórios: Luva, reduções, conectores, buchas, arruelas, curva de 45º, curva de 

90º, abraçadeira tipo D com parafuso, arruela e porca; 

- Material de fixação: Bucha de nylon (S6, S8 ou S10) e parafuso chipboard (Ø: 4; 4,5 e 

6 mm). 

2.1.2. Atmosfera explosiva 

- Eletroduto rígido de aço carbono conforme norma ABNT NBR 5598; 

- Rosca BSP; 

- Acabamento galvanizado à fogo (imersão a quente); 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4", 1”, 1,1/4”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2’’, 3”, 4”,5” e 6”; 

- Acessórios: Luvas, reduções, conectores, buchas, buchas com terminal de 

aterramento, arruelas, abraçadeiras tipo D, abraçadeiras com terminal de 

aterramento e curvas de 45º e 90º. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Eletroduto de aço galvanizado, luvas, reduções, conectores, buchas, arruelas, 
abraçadeiras e curvas. 

- Martelo, fita de politetrafluoretileno (Teflon®), fita métrica ou trena, arco ou serra, 
morsa para tubos, lima, punção, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com 
qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro.  
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de PVC roscável com acessórios. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 5624 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 

protetor e rosca ABNT NBR 8133 – Requisitos; 

- ABNT NBR 8133 – Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, 

dimensões e tolerâncias; 

- ABNT NBR 5598 – Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e 

rosca BSP – Requisitos; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.9. Tubo Flexível tipo “SealTubo” 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Sealtubo; Tubo flexível. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 
o Utilização do serviço 

- O sealtubo é utilizado para interligar o leito aramado a caixa para piso elevado em 
instalações de tomadas elétricas e instalações de tomadas de telecomunicações em 
piso elevado. Ele também interliga a eletrocalha ao poste condutor em infraestrutura 
de tomadas elétricas e tomadas de telecomunicações sob o forro. 

o Execução dos Serviços 

- Cortar os sealtubos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas e 
outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Montar os conectores ou box reto nas extremidades do sealtubo e conectá-los as 
derivações para eletrodutos dos leitos de cabos, eletrocalhas e caixas para piso 
elevado; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

o Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfazerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto são respeitadas; 

- Acompanhar a montagem dos conectores machos fixos ou boxes retos nas 
extremidades do sealtubo; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 
2.1. Padronização 

- Material: Fita de aço zincado revestido externamente com PVC preto; 

- Diâmetro: 3/8’’, 1/2'’, 3/4'’, 1’’, 1.1/4’’, 1.1/2’’ e 2’’; 

- Acessórios: Box reto com arruela ou conector macho fixo com arruela. 
2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Sealtubo, box reto com arruela e conector macho fixo com arruela; 

- Martelo, fita de politetrafluoretileno (Teflon®), fita métrica ou trena, arco ou serra, 
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morsa para tubos, lima, punção, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com 
qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro.  
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de sealtubo com acessórios. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 7008 – Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo 

processo contínuo de imersão a quente; 

- ABNT NBR 7013 – Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a 

quente – Requisitos gerais; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8.10.   Perfilado, Eletrocalha e Leito 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Perfilado; eletrocalha; leito; leito aramado. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O perfilado é destinado a interligar eletrocalhas e leitos de uma infraestrutura horizontal 
aos eletrodutos de descida até os pontos de telecomunicações. Conduzir cabeamento 
de telecomunicações de pouco volume, como sonorização. Ele também é utilizado para 
encaminhamento dos circuitos elétricos e sustentação de luminárias em projetos 
elétricos de iluminação; 

- A eletrocalha é destinada a distribuir horizontalmente o cabeamento de 
telecomunicações em dependências não técnicas da companhia, trazendo discrição e 
proteção ao cabeamento lançado; 

- O leito é destinado a instalações elétricas com cabos elétricos pesados e que necessitam 
de boa ventilação, como nas subestações retificadoras. Pode ser utilizado também na 
infraestrutura horizontal suspensa para distribuição dos cabos de telecomunicações 
diretamente nos racks da sala técnica;  

- O leito aramado é destinado as instalações elétricas e instalações de telecomunicações 
sob piso elevado. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Na elaboração do projeto, a CONTRATANTE poderá determinar que infraestrutura 
tenham dimensões maiores, com intuito de preservar espaço para utilização futura. A 
taxa de ocupação dos cabos não poderá ser superior a 40%; 

- Circuitos elétricos e circuitos de telecomunicações devem ser instalados em 
infraestruturas separadas; 

- A aplicação de tratamento galvanizado a fogo por imersão (conforme NBR 6323) se 
justifica somente em aplicações ao tempo (sol e chuva) ou em locais com presença de 
corrosivos os quais deverão ser identificados havendo, em muitos casos, a necessidade 
de utilização de infraestruturas produzidas em aço inoxidável ou alumínio (ambientes 
de alta corrosão). Em instalações aparentes protegidas do sol e chuva, pode-se utilizar 
infraestrutura com tratamento de zincagem eletrolítica. 

- Cortar os perfilados, eletrocalhas, leitos e leitos aramados perpendicularmente ao seu 
eixo longitudinal. Não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a 
isolação dos condutores no momento da enfiação; 

- Todo o conjunto (perfilados, eletrocalhas, leitos, leitos aramados e acessórios) deve ser 
conectado direta ou indiretamente ao barramento de equipotencialização principal - 
BEP da edificação, conforme norma ABNT NBR 5410. A conexão será feita por meio de 
terminal de aterramento e condutor de equipotencialização. A cada 15 a 20 metros, 
conectar as partes metálicas do encaminhamento ao condutor de equipotencialização; 

- As eletrocalhas são desenvolvidas para encaminhamento de cabos no sentido 
horizontal, na chegada na sala técnica e em quadros aparentes. Nos quadros aparentes, 
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as prumadas verticais devem ser dotadas de um sistema satisfatório e seguro de 
travamento de suas tampas. Nos trechos de descida, os cabos devem ser fixados as 
eletrocalhas; 

- Sempre que possível, a trajetória dos cabos deverá seguir a direção dos corredores. 
Quando houver necessidade de sobreposição de alguma parede, é recomendado que 
os cabos passem por orifícios protegidos por eletrodutos ou calhas; 

- Os cabos deverão entrar e sair das principais áreas em ângulos de 90º respeitando-se o 
raio mínimo de curvatura dos cabos; 

- Não se deve instalar eletrocalhas acima de aquecedores, linhas de vapor, incineradores 
ou quaisquer fontes de calor que possam danificar a proteção dos cabos; 

- Para a instalação de um sistema de perfilados, eletrocalhas, leitos, leitos aramados, 
deve-se obrigatoriamente, utilizar os acessórios de montagem e fixação (curvas, 
flanges, desvios, reduções, etc.) com medidas e funções compatíveis. 
Obrigatoriamente, os acessórios de montagem devem ser do tipo suave, não contendo 
ângulos agudos que superem o mínimo raio de curvatura dos cabos, danificando o cabo 
e prejudicando o desempenho do sistema; 

- Os acessórios de fixação e a distância entre seus pontos de instalação devem ser 
definidos pelo projetista e respeitar o limite máxima de carga e a flecha máxima; 

- Para conexões em infraestruturas de materiais diferentes devem ser utilizadas peças 
especificadas por fabricante, não sendo vedada a confecção pela CONTRATADA;  

- Caso seja necessária a realização de cortes no material, a galvanização deverá ser 
recomposta imediatamente e não deverão existir rebarbas para não danificar a isolação 
dos cabos. Quando ocorrer esta situação, a CONTRATADA deverá informar à 
FISCALIZAÇÃO antes da fabricação e registrar em livro de ordem cada peça a ser 
fabricada in loco, devendo esta peça ser inspecionada antes da instalação para 
verificação da galvanização, rebarbas e estado geral da peça fabricada. Caso a peça seja 
instalada antes da inspeção, esta deverá ser removida para verificação. É de 
responsabilidade da CONTRATADA a qualidade, fabricação e durabilidade desta peça. 
Esta situação só poderá ocorrer quando não for possível utilizar peças especificadas por 
fabricantes e for uma necessidade particular da obra. 

- O encaminhamento dos cabos até os quadros através de eletrocalhas deverá 
obrigatoriamente ser terminado por um flange; 

- Obrigatoriamente, junto aos furos executados nos tampos dos quadros, uma fita 
protetora que envolva a chapa metálica deverá ser instalada para evitar danos aos 
cabos; 

- Recomenda-se, sempre que possível, o encaminhamento horizontal pelo teto. Caso o 
encaminhamento seja feito por meio do piso elevado, há a necessidade de uma 
segunda saída pela parte inferior do quadro ou do gabinete;   

- No uso de eletrodutos PEAD em áreas internas subterrâneas (enterradas), como 
estacionamento, e em locais em que a instalação ocorra diretamente no solo, a 
instalação deve ser contínua, sem emendas, de caixa a caixa, com arame guia em seu 
interior; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato;    

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
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dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução;  

- A CONTRATADA é responsável pela armazenagem adequada dos insumos e materiais 
até a sua utilização na execução contratual, devendo ser estocado em local livre de 
intempérie. A FISCALIZAÇÃO poderá reprovar a instalação e medição de materiais 
malconservados. 

Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos perfilados, eletrocalhas, leitos e leitos aramados 
indicado no projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Perfilado: 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: aço carbono galvanizado à fogo ou zincagem eletrolítica; 

- Dimensões [L x A]: 38 mm x 19 mm, 38 mm x 38 mm e 76 mm x 38 mm, em barras 

de 3 metros; 

- Tampa: pressão ou encaixe ou pressão (caso haja tampa); 

- Modelo: perfurado ou liso; 

- Acessórios:  

 Emenda interna “I” 38 x 38 mm; 

 Emenda interna “L” 38 x 38 mm; 

 Emenda interna “T” 38 x 38 mm; 

 Emenda interna “X” 38 x 38 mm; 

 Gancho curto para perfilado 38 x 38 mm; 

 Gancho longo para perfilado 38 x 38 mm; 

 Gancho curto para luminária; 

 Gancho longo para luminária; 

 Base para ligação em painel 38 x 38 mm; 

 Saída superior para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Saída lateral simples para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Saída lateral dupla para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Saída final para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Caixa para tomada em perfilado 38 x 38 mm; 

 Sapata interna 4 furos; 

 Distanciador Simples 38 mm; 

 Distanciador Duplo 76 mm; 
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 Distanciador Triplo 114 mm; 

 Caixa de derivação “I” terminal 38 x 38 mm; 

 Caixa de derivação “I” com saída inferior 38 x 38 mm; 

 Caixa de derivação “C” 38 x 38 mm; 

 Caixa de derivação “C” com saída inferior 38 x 38 mm; 

 Caixa de derivação “L” 38x38 mm; 

 Caixa de derivação “L” com saída inferior 38 x 38 mm; 

 Caixa de derivação “T” 38 x  38 mm; 

 Caixa de derivação “X” 38 x 38 mm. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda eletrolítico (galvanização à frio): 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 

o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 

instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.1.2. Eletrocalha 

- Material: aço carbono; 

- Modelo: perfurada ou lisa; 

- Dimensão [LxA]: 50 mm x 50 mm, 75 mm x 50 mm, 75 mm x 75 mm, 100 mm x 50 

mm, 100 mm x 75 mm, 100 mm x 100 mm, 150 mm x 50 mm, 150 mm x 75 mm, 150 

mm x 100 mm, 200 mm x 50 mm, 200 mm x 75 mm, 200 mm x 100 mm, 300 mm x 

50 mm, 300 mm x 75 mm, 300 mm x 100 mm, 400 mm x 50 mm;  

- Tipo: com aba (virola) ou sem aba (virola); 

- Tampa: pressão ou encaixe (caso haja tampa); 

- Acabamento: galvanizado à fogo (zincado); 

- Espessura da Chapa: 22 (0,8mm), 20 (0,95mm), 18 (1,25mm), 16 (1,55mm), 14 

(1,95mm), 12 (2,65mm); 

- Acessórios:  

 Cruzeta horizontal 90º com tampa*; 

 Curva de inversão 90º com tampa*; 

 Curva horizontal 45º com tampa*; 

 Curva horizontal 90º com tampa*; 

 Curva de inversão 90º com tampa*; 

 Desvio a direita 45º com tampa*; 
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 Desvio a esquerda 45º com tampa*; 

 Junção a esquerda 45º com tampa*; 

 Junção a direita 45º com tampa*; 

 Tê horizontal 90º com tampa*; 

 Terminal liso*; 

 Emenda interna “U”*; 

 Terminal com saída para eletroduto*&; 

 Terminal com saída para perfilado 38 x 38 mm; 

 Flange para ligação em painel ou quadro*; 

 Gotejador*; 

 Suporte ômega*. 

* Há a necessidade de especificar a largura e altura da eletrocalha usada.  
Especificar o diâmetro do eletroduto e número de saídas. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda: 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 

o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 

instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.1.3. Leito 
2.1.3.1. Leito leve 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado a frio; 

- Longarina: 75 mm, chapa 18; 

- Traversas: 19 mm x 38 mm, chapa 22 ou 20; 

- Dimensão [L x A]: 200 mm x 75 mm, 300 mm x 75 mm, 400 mm x 75 mm e 500 

mm x 75 mm. 

2.1.3.2. Leito médio 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado a frio; 

- Longarina: 100 mm, chapa 16; 

- Traversas: 38 mm x 38 mm, chapa 18 ou 16; 

- Espaçamento entre traversas: 250 mm;  
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- Dimensão [L x A]: 300 mm x 100 mm, 400 mm x 100 mm, 500 mm x 100 mm, 

600 mm x 100 mm. 

2.1.3.3. Leito pesado 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado à fogo; 

- Longarina: 100 mm, chapa 16, 14 ou 13; 

- Traversas: 38 mm x 38 mm, chapa 16 ou 14; 

- Espaçamento entre traversas: 500 mm; 

- Dimensão [L x A]: 200 mm x 100 mm, 300 mm x 100 mm, 400 mm x 100 mm, 

500 mm x 100 mm, 600 mm x 100 mm, 700 mm x 100 mm, 800 mm x 100 mm. 

2.1.3.4. Acessórios e materiais de fixação dos leitos leve, médio e pesado 

- Acessórios: 

 Junção direita 45º*; 

 Junção esquerda 45º*; 

 Tê vertical de descida*; 

 Tê vertical de subida*; 

 Tê horizontal 90º*; 

 Curva vertical externa 90º*; 

 Curva vertical de subida*; 

 Curva vertical de descida*; 

 Cruzeta horizontal 90º*; 

 Curva horizontal 45º*; 

 Curva horizontal 90º*; 

 Curva vertical interna*; 

 Junção articulada*; 

 Junção reta 90º*; 

 Junção simples*; 

 Proteção para ligação em painel*; 

 Saída horizontal para eletroduto**; 

 Saída vertical para eletroduto**; 

 Terminal de saída para perfilado 38 x 38 mm; 

 Suporte de suspensão “C”; 

 Suporte de suspensão simples. 

* Especificar a largura do leito. 
** Especificar o diâmetro do eletroduto. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda: 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 
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o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 

instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.1.4. Leito aramado 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado à frio; 

- Bitola do arame: 3/16’’ ou 1/4”; 

- Largura [mm]: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900; 

- Altura [mm]: 50, 75 e 100; 

- Raio de curvatura [mm]: 100, 200, 300;  

- Acessórios: 

 Curva horizontal 90º*; 

 Curva horizontal 45º*; 

 Tê horizontal 90º*; 

 Cruzeta horizontal 90º*; 

 Conector para emenda com parafuso de ¼’’; 

 Saída horizontal para eletroduto **; 

 Saída lateral para eletroduto**; 

* Informar o raio de curvatura. 
* Informar diâmetro do eletroduto. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda: 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 

o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso autoatarrachante (Ø: 8, 10 e 12 mm). 

- Suporte em piso: 

 Perfilado perfurado 38 x 38 mm; 

 Sapata externa 4 furos 38 x 38 mm; 

 Cantoneira “ZZ”. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 
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- Perfilado, eletrocalha, leito e leito aramado com acessórios de montagem e fixação; 

- Martelo, fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, furadeira manual, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários 
para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de perfilado, eletrocalha, leito com acessórios. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR IEC 61537 – Encaminhamento de cabos – Sistemas de eletrocalhas para cabos e 

sistemas de leitos para cabos; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente de produtos em aço ou ferro fundido. 
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8.11.   Canaletas 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Canaleta. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- As canaletas de superfície são utilizadas em reformas de locais em que não é possível 
embutir a tubulação ou não há ponto de descida adequado. As canaletas de piso são 
utilizadas em regiões de estações de trabalho que estão distantes de paredes. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Cortar as canaletas perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas e 
outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Respeitar o raio de curvatura dos cabos de rede; 

- Instalar as canaletas conforme especificado em projeto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato;    

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

o Padronização 
 Canaleta de superfície com acessórios 

- Material: Alumínio;  

- Não propagante a chamas; 

- Divisões: Duas divisões, sendo uma para encaminhamento do cabeamento elétrico e 

a outra para encaminhamento para cabeamento de dados e telefonia; 

- Dimensões [LxA]: 73 mm x 25mm, 73mm x 45mm e 117 mm x 35 mm;  

- Fixação: Por meio de bucha e parafuso. 
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 Canaleta de piso com acessórios 

- Material: Policloreto de vinila (PVC) ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS);  

- Classe de flamabilidade: UL94-V0; 

- Divisões: Duas divisões, sendo uma para encaminhamento do cabeamento elétrico e 

a outra para encaminhamento para cabeamento de dados e telefonia; 

- Tamanhos [LxA]: 52mm x 14mm ou 75mm x 15mm;  

- Fixação: Por meio de bucha e parafuso; 

- Cor: Cinza;  

- Certificação: ABNT NBR IEC 61084-1. 

o Materiais, Equipamentos e Ferramentas 
 Canaleta de superfície, canaleta de piso e acessórios. 
 Fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, furadeira manual, bucha, parafuso, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução 
do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

o Equipamentos de Proteção 
 Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 

o Responsabilidades 
 Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro.  
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de canaleta de superfície, canaleta de piso com 
acessórios. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR IEC 61084-1 – Sistemas de canaletas e eletrodutos não circulares para 

instalações elétricas Parte 1: Requisitos gerais; 

- DiretIva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 

 

8.12.   Poste Condutor 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Poste; condutor. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O poste condutor é utilizado em obras novas ou reformas para conduzir o 
cabeamento elétrico e o cabeamento de telecomunicações, provenientes do teto 
para áreas de trabalho distantes de paredes ou divisórias. Ele é preferencialmente 
utilizado em escritórios amplos e abertos. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Os suportes de fixação (piso e teto) devem estar corretamente nivelados, 
respectivamente, com o teto e piso; 

- O poste condutor deve ser instalado perpendicular ao piso; 

- A abertura do forro para passagem do poste condutor deve ter acabamento por meio de 
flange; 

- O cabeamento de elétrica e o cabeamento de telecomunicações devem ser passados 
individualmente, em perfis distintos; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
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e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o posicionamento e prumo dos postes condutores indicados no projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Material: Aço carbono ou de alumínio extrudado; 

- Fixação por pressão; 

- Dois perfis independentes, sendo um para a condução de cabeamento elétrico e o outro 

para o cabeamento de telecomunicações; 

- Suporte para acomodar oito tomadas elétricas 2P + T de 10A ou 20A; 

- Suporte para acomodar oito conectores RJ 45 fêmea dos principais fabricantes do 

mercado, como Furukawa, Panduit, AMP e Legrand. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Poste condutor, flange de acabamento de forro, suporte de tomadas, conectores e 
acessórios de montagem e fixação; 

- Martelo, fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, furadeira manual, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários 
para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de poste condutor com acessórios. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em 

corrente alternada – Padronização. 
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8.13.   Dutos em PEAD 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Duto; PEAD 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Para a proteção de cabos embutidos no solo, utilizados em instalações de 
comunicações. 

1.2. Execução dos Serviços 

- A largura da vala poderá ser determinada pelo tipo de banco de dutos a ser construído e 
pelo espaçamento entre os mesmos na horizontal; 

- A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e 
em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm;  

- Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, aplicar uma camada 
de areia ou terra limpa e compactar, assegurando desta forma, a integridade dos dutos 
a serem instalados; 

- Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma camada 
de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa 
compactação; 

- O fundo da vala deverá estar nivelado, compactado e limpo sem a presença de agentes 
externos, a fim de se evitar que o duto/subduto seja danificado durante a colocação e 
compactação em seu interior; 

- Os dutos/subdutos serão enterrados diretamente no solo, portanto, a compactação 
entre as linhas de dutos/subdutos deverá ser efetuada manualmente com terra ou 
areia na espessura mínima de 5 cm; 

- A partir da última camada de aterramento de 5 cm, aterrar de 20 em 20 cm com o uso 
de compactador mecânico; 

- Quando da execução da última camada de compactação, a uma profundidade 
aproximada de 20 cm abaixo do nível do solo, colocar fita de aviso sobre cada linha de 
duto; 

- As distâncias entre os espaçadores em pontos de curva e pontos de reta são 
respectivamente: 

 Duto PEAD corrugado helicoidal parede simples: 0,80 m e 1,20 m; 

 Duto PEAD corrugado anelar parede dupla: 1,50 m; 

 Duto PEAD corrugado anelar parede simples: 0,50 m e 0,80 m; 

 Subduto/Duto PEAD liso: 0,50 m. 

- Os espaçadores podem ser pontaletes de madeira, pré-moldados de madeira ou de 
concreto, garfos/pentes de madeira ou de ferro, podendo ser removidos após o 
preenchimento dos vazios e reaproveitados ao longo da linha; 

- Utilizar pelo o menos dois espaçadores na instalação; 

- Em casos de valas rasas, ou seja, reaterro inferior a 60 cm, com tráfego pesado e intenso 
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na superfície, para evitar o envelopamento em concreto dos dutos, recomenda-se 
colocar placas de concreto pré-moldadas ou lastro de 10 cm de concreto magro, logo 
abaixo das fitas de aviso; 

- As emendas nos dutos/subdutos devem ser bem executadas para impedir a infiltração 
de líquidos de qualquer espécie para o seu interior; 

- Evitar emendas em pontos de curvas. Caso não seja possível, executar as emendas a 
uma distância mínima de 2 metros das curvas; 

- Na chegada das caixas de passagem, recomenda-se o recobrimento dos dutos em 
concreto, objetivando o paralelismo e perpendicularismo dos mesmos; 

- No puxamento dos cabos no interior do duto, a corda ou o cabo de aço tracionará os 
fios ou cabos com o auxílio da camisa de puxamento e do destorcedor; 

- Durante o puxamento dos fios e cabos, o fio guia será reintroduzido no interior do duto 
para facilitar qualquer lançamento de cabos adicionais ou troca dos já existentes; 

- Após o puxamento dos cabos, as extremidades dos dutos devem ser “blindadas”, 
podendo ser feita com estopa, gesso, cimento branco, argamassa, massa de calafetar 
ou mastique. Executar a “blindagem” especificada em projeto; 

- Durante o transporte e manuseio dos dutos e subdutos, deve-se evitar que ocorram 
choques, atritos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade 
dos mesmos. O descarregamento de barras ou rolos de dutos e subdutos deve evitar 
jogá-los diretamente no solo; 

- A estocagem dos dutos e subdutos deve ser feita em locais em que não apresente 
elementos que possam danificá-los, como objetos metálicos, superfícies rígidas com 
arestas vivas, etc; 

- As barras e rolos de dutos e subdutos não devem ser empilhadas em camadas 
superiores a 1,5 m e devem estar abrigadas do sol ou protegidas por lonas; 

- Os cuidados com transporte, manuseio e estocagem se estendem as recomendações 
feitas pelos fabricantes dos dutos e subdutos; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato;    

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfizerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Duto PEAD corrugado: 

- Material: Polietileno; 

- Aplicação: Aparente, confinado ou enterrado; 

- Classe quanto à propagação de chama:  Propagante de chama (confinado ou 

enterrado) ou não propagante de chama (aparente); 

- Resistência a compressão: Leve (450 N) ou normal (680 N); 

- Diâmetro externo nominal [mm]: 40, 50, 55, 63, 75, 90, 100, 110, 125, 140, 155, 160, 

180, 190, 200, 225 e 250. 

2.1.2. Subduto PEAD liso: 

- Material: Polietileno;  

- Diâmetro externo nominal [mm]: 32, 40 e 50; 

- Os subdutos podem ser fornecidos com superfície interna lisa ou com ranhuras 

longitudinais. 

2.1.3. Duto PEAD liso: 

- Material: Polietileno; 

- Diâmetro externo nominal [mm]: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 e 200. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Duto PEAD corrugado, subduto PEAD liso, duto PEAD liso, conexão, anel de vedação, fio 
guia, tampão e acessórios de montagem; 

- Martelo, fita métrica ou trena, arco ou serra, punção, furadeira manual, parafusadeira 
elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do 
serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de duto/subduto em PEAD. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 15715 – Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de 

cabos de energia e telecomunicações – Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14683-1 – Sistemas de subdutos de polietileno (PE) para infraestrutura de 

telecomunicações Parte 1: Requisitos para subdutos de parede externa lisa; 

- ABNT NBR 15155 – 1 Sistemas de dutos de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de 

energia e telecomunicações Parte 1: Requisitos para dutos de parede externa lisa.  
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8.14.   Cabo de Rede 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Cabo; rede. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

 Utilização do serviço 

- No cabeamento estruturado das edificações da companhia. 

 Execução dos Serviços 

- Respeitar o raio de curvatura mínimo do cabo informado pelo fabricante. Caso essa 
informação esteja ausente, o raio de curvatura não deve ser menor que quatro vezes o 
diâmetro do cabo; 

- Respeitar a carga de tracionamento máximo informado pelo fabricante. Caso não seja 
informada, a carga não deve ultrapassar o valor de 113 N; 

- Não estrangular, torcer ou prensar os cabos de rede; 

- É vedado o reaproveitamento de cabos de rede de outras instalações; 

- Não lançar cabos em infraestrutura que apresente arestas vivas ou rebarbas que possam 
provocar danos ao cabeamento; 

- Não emendar cabos de rede; 

- Acomodar os cabos de modo que eles possam receber acabamentos, como amarrações 
e conectorizações, devendo ser armazenados e agrupados em forma de “chicotes” para 
evitar trancamentos, estrangulamentos e nós; 

- As extremidades dos cabos devem ser conectorizadas conforme projeto e respeitando 
as normas vigentes; 

- Os cabos devem ser amarrados com velcros para permanecerem fixos, contudo, sem 
aperto excessivo; 

- Todos os canais do cabeamento metálico devem ser certificados conforme norma 
ANSI/TIA-568.2 em vigor. O relatório dos canais certificados será um componente do As 
Built; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato;    

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

 Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Acompanhar e receber a certificação de todos os cabos lançados conforme norma 
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vigente; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Cabo de rede U/UTP cat.5e 

- Classe de flamabilidade: LSZH; 

- Blindagem: U/UTP; 

- Material do condutor: cobre; 

- Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG; 

- Largura de banda até 100 MHz. 

2.1.2. Cabo de rede U/UTP cat.6 

- Classe de flamabilidade: LSZH; 

- Blindagem: U/UTP; 

- Material do condutor: cobre; 

- Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; 

- Largura de banda até 250 MHz. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cabo de rede; 

- Alicate de corte, decapador, alicate crimpador, alicate de inserção, guia passa fio, 
fita métrica ou trena e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários 
para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de cabo de rede; 

- Certificação de cabo de rede. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular 

atenção para as seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- ABNT NBR 14703 – Cabos de telemática de 100 ohms para redes internas estruturadas – 

Especificação; 

- ABNT NBR 14705 – Cabos internos para telecomunicações – Classificação quanto ao 

comportamento frente à chama; 

- ANSI/TIA-568.2-D – Balanced twisted pair telecommunications cabling and components. 
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8.15.   Cabo de Fibra Óptica 

Etapa: Instalações de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Cabo; fibra; óptica. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Na interligação lógica entre estações, estações e subestações retificadoras, estações e 
pátios, prédios do Complexo Administrativo Operacional – CAO; 

- Na interligação entre equipamentos de transmissão de dados (switches) das instalações 
de rede internas das estações, pátios e salas de equipamentos do CAO.  

1.2. Execução dos Serviços 
1.2.1. Geral 

- É vedada a reutilização de cabos ópticos de outras instalações. 
1.2.2. Lançamento em banco de dutos: 

- Respeitar a taxa de ocupação dos dutos definida em projeto. Caso a informação 
esteja ausente, considerar taxa máxima de ocupação de 40%; 

- Os cabos ópticos devem ser tracionados em cabos-guia, camisas de puxamento e 
destorcedores, com monitoração de dinamômetro, evitando excesso de carga de 
tração; 

- O cabo óptico não poderá ser submetido a torções e estrangulamentos; 

- O raio de curvatura mínimo durante a instalação é de 20 vezes o seu diâmetro e 10 
vezes, na ocasião de acomodação; 

- O lançamento do cabo óptico fora da bobina deverá ser disposto em forma de um 8, 
considerando-se o raio de curvatura do cabo; 

- Durante a instalação, o cabo óptico não pode sofrer solavancos; 

- Depois de instalado, o cabo óptico não deve ser deixado sob qualquer tração, exceto 
aquela devido ao próprio peso; 

- Todos os cabos ópticos deverão ser identificados com materiais resistentes ao 
lançamento, afim de serem reconhecidos e instalados em seus respectivos pontos; 

- Evitar instalar cabos ópticos na mesma infraestrutura de cabos de energia e de 
aterramento, a fim de se evitar danos mecânicos em uma sobretensão e prevenir 
acidentes de trabalho; 

- Os cabos ópticos devem ser decapados somente o necessário, ou seja, somente nos 
pontos de terminação e de emenda; 

- Nas caixas de passagem, deve haver pelo menos uma volta contornando as laterais 
da caixa de passagem para ser utilizada como folga para uma eventual manutenção 
no cabo; 

- Nos pontos de emendas, deverá ser deixado, no mínimo, três metros de cabo em 
cada extremidade, para haver folga suficiente para eventuais emendas ópticas; 

- As folgas de cabos devem ser acomodadas convenientemente e mantidas fixas com 
abraçadeiras plásticas ou com cordões encerados; 
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- O link ou enlace de fibra óptica compreende o cabo óptico, emendas e conectores 
entre dois pontos de terminação, devendo ser certificado conforme norma 
ANSI/TIA-568.3 vigente. O relatório dos enlaces certificados será um componente do 
As Built 

1.2.3. Lançamentos internos: 

- Respeitar a taxa de ocupação dos dutos definida em projeto. Caso a informação 

esteja ausente, considerar taxa máxima de ocupação de 40%; 

- Em lançamentos verticais, a carga de tração deve ser reduzida começando a fixação 
do cabo de cima para baixo. Os mecanismos de suporte e sustentação devem 
segurar o cabo e nunca o esmagar; 

- Lançar cabo de fibra óptica em encaminhamento sem pontas para evitar danificar o 
cabo; 

- Não utilizar produtos químicos como vaselina, sabão, detergentes, etc, para facilitar 
o lançamento dos cabos ópticos no interior de eletrodutos. Os eletrodutos são 
dimensionados para acomodar cabos ópticos sem a necessidade desses produtos;  

- Todos os cabos ópticos deverão ser identificados com materiais resistentes ao 
lançamento, afim de serem reconhecidos e instalados em seus respectivos pontos; 

- O link ou enlace de fibra óptica compreende o cabo óptico, emendas e conectores 
entre dois pontos de terminação, devendo ser certificado conforme norma 
ANSI/TIA-568.3 vigente. O relatório dos enlaces certificados será um componente do 
As Built. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Acompanhar e receber a certificação de todos os cabos lançados conforme norma 
vigente; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Rede externa: 

2.1.1.1. Cabo de fibra óptica multimodo 

- Modo de propagação: Multimodo; 

- Tipo de fibra: OM3 e OM4; 

- Formação do núcleo: Tubo Loose protegido contra penetração de unidade e 

com proteção contra roedores; 

- Quantidade de fibras: 02 a 12 fibras; 

- Classe de flamabilidade: COG ou LSZH. 
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2.1.1.2. Cabo de fibra ótica monomodo 

- Modo de propagação: Monomodo; 

- Tipo de fibra: G.652.B ou G.652.D; 

- Formação do núcleo: Tubo Loose protegido contra penetração de unidade e 

com proteção contra roedores; 

- Quantidade de fibras: 02 a 12 fibras; 

- Classe de flamabilidade: COG ou LSZH. 

2.1.2. Rede interna 
2.1.2.1. Cabo de fibra óptica multimodo 

- Modo de propagação: Multimodo; 

- Tipo de fibra: OM3 e OM4; 

- Formação do núcleo: Tubo Loose; 

- Quantidade de fibras: 02 a 12 fibras; 

- Classe de flamabilidade: LSZH. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cabo de fibra óptica; 

- Roletador, tesoura de corte da aramida, decapador, clivador, máquina de fusão, OTDR, 
protetor de emenda óptica e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica; 

- Certificação de cabo de fibra óptica. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e ANSI/TIA atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para 
as seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- ABNT NBR 14772 – Cabo óptico de terminação – Especificação; 

- ABNT NBR 13487 – Fibras ópticas tipo multimodo índice gradual – Especificação; 

- ABNT NBR 13488 – Fibras ópticas tipo monomodo de dispersão normal – Especificação; 

- ANSI/TIA-568.3-D – Optical fiber cabling components. 

 

 

8.16.   Cabos Telefônicos 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Cabo; telefônico; telefonia; CTP; CI; CCI; jumper; cordão. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os cabos telefônicos são utilizados para disponibilizar linhas telefônicas analógicas nas 
estações e nas lojas localizadas em sua área comercial. Também são utilizados como 
linhas de ramais em locais distantes ou remotos, como nas extremidades das 
plataformas. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Lançar cabeamento pela infraestrutura estipulada em projeto; 

- Durante o lançamento, respeitar o raio de curvatura e esforço por tração do cabo; 

- As extremidades dos cabos devem ser acomodadas nos quadros ou armários e os fios 
devem ser acabados em seus respectivos blocos de conexão. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
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projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Cabo telefônico CTP APL 

- Aplicação: Instalação aérea ou subterrânea em linhas de dutos; 

- Composição: Cobertura externa em polietileno, fita APL, enfaixamento não 

higroscópico e condutores isolados com polipropileno ou polietileno;  

- Diâmetro nominal do condutor: 0,50 mm ou 0,65 mm; 

- Quantidade de pares: 10 a 200. 

2.1.2. Cabo telefônico CI 

- Aplicação: Instalações telefônicas internas e em conexões em equipamentos 

telefônicos; 

- Composição: Cobertura externa em polietileno, enfaixamento não higroscópico e 

condutores isolados em termoplástico;  

- Diâmetro nominal do condutor: 0,50 mm ou 0,60 mm; 

- Quantidade de pares: 10 a 200. 

2.1.3. Cabo telefônico CCI 

- Aplicação: Instalações telefônicas internas; 

- Composição: Cobertura externa em PVC e condutores isolados em termo plástico;  

- Diâmetro nominal do condutor: 0,50 mm ou 0,65 mm; 

- Quantidade de pares: 01 a 06. 

2.1.4. FDG Jumper 

- Aplicação: Interligação de blocos, terminais em armários de distribuição e em 

quadros das edificações da companhia; 

- Composição: Condutores em cobre, estanhado, isolados em PVC, torcidos entre si;  

- Diâmetro nominal do condutor: 0,50 mm ou 0,60 mm; 

- Quantidade de pares: 01. 

2.1.5. Cordão para telefone 

- Aplicação: Interligar telefones analógicos as tomadas de telecomunicações; 

- Composição: Condutores em cobre, estanhado, isolados em PVC; 

- Quantidade de vias: 04. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cabo telefônico ou cordão telefônico; 

- Alicate de corte, decapador, alicate crimpador, alicate de engate rápido, 
enrolador/desenrolador de fio, guia passa fio, fita métrica ou trena e demais materiais, 
equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e 
dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
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2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de cabo telefônico. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais. 
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8.17.   Cabos de Sonorização 

Etapa: Instalações de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Cabo; sonorização; caixa; acústica. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O cabo de sonorização é responsável por levar o sinal elétrico das informações de PA, 
Public Address, até as caixas acústicas espalhadas no mezanino e nas plataformas das 
estações. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Lançar cabeamento pela infraestrutura estipulada em projeto; 

- Respeitar o raio de curvatura do cabo durante o lançamento; 

- Respeitar o esforço por tração do cabo durante o lançamento; 

- As extremidades dos cabos deve ser conectorizadas conforme indicações de projeto; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Aplicação: Cabo para caixa acústica; 

- Número de veias: 02; 

- Seção nominal dos condutores: 1,5 mm2, 2,5 mm2 ou 4,0 mm2. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cabo para caixa acústica; 

- Alicate de corte, alicate universal, alicate de bico, decapador, guia passa fio, fita métrica 
ou trena e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução 
do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 
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- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de cabo de sonorização. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais. 
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8.18.   Cabos Coaxiais 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Cabo; coaxial; fendido. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

o Utilização do serviço 

- O cabo coaxial é utilizado pelo sistema de radiotelefonia da companhia para transmissão 
da voz e dados das SBS (Site Base Station) e MBS (Mast-mounted Base Station) para as 
antenas das ERB (Estação Rádio Base) e cabo fendido do túnel. 

o Execução dos Serviços 

- Respeitar a taxa de ocupação de eletrocalha, perfilados, leitos e eletrodutos definida em 
projeto; 

- Em bancos de dutos, os cabos coaxiais devem ser tracionados em cabos-guia, camisas de 
puxamento e destorcedores, com monitoração de dinamômetro, evitando excesso de 
carga de tração; 

- O cabo coaxial não poderá ser submetido a torções e estrangulamentos; 

- O raio de curvatura informado na folha de dados de cada modelo de cabo coaxial deve 
ser respeitado; 

- Os cabos coaxiais não podem fixar suspensos. Em locais que não há eletrocalhas, 
perfilados ou eletrodutos, os cabos coaxiais devem ser fixados em suportes com 
espaçamento conforme a distância informada nas especificações do cabo coaxial ou 
conforme distância informada no projeto; 

- Não utilizar produtos químicos como vaselina, sabão, detergentes, etc, para facilitar o 
lançamento dos cabos coaxiais no interior de eletrodutos. Os eletrodutos são 
dimensionados para prover acomodação para os cabos coaxiais sem a necessidade de 
qualquer produto; 

- Nas caixas de passagem, deve haver pelo menos uma volta contornando suas laterais, 
para que esta folga posa ser utilizada em uma eventual manutenção no cabo; 

- As folgas de cabos devem ser acomodadas convenientemente e mantidas fixas com 
abraçadeiras plásticas ou metálicas apropriadas para esse tipo de cabo; 

- Em lançamentos verticais, a carga de tração deve ser distribuída nos pontos de fixação 
do cabo. Os mecanismos de suporte e sustentação devem ser espaçados conforme 
informado na folha de dados do cabo ou distância informada em projeto. Eles devem 
segurar o cabo e nunca o esmagar;  

- Os cabos coaxiais devem ser decapados o suficientemente necessário, ou seja, somente 
em seus pontos de terminação; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

o Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
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recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Cabo coaxial 

- Tipo de cabo: Dielétrico a espuma, corrugado; 

- Tamanho: 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’, 7/8’’, 1-1/4’’ e 1-5/8’’; 

- Impedância: 50 ohms; 

- Classe de flamabilidade: Retardante a chama e LSZH. 

2.1.2. Cabo coaxial fendido 

- Aplicação: Túneis e prédios; 

- Largura de banda: 30 Mhz a 980 Mhz; 

- Tamanho: 1/2’’, 7/8’’, 1-1/4’’, 1-5/8’’; 

- Impedância: 50 ohms; 

- Classe de flamabilidade: Retardante a chama e fogo, não corrosivo, e LSZH. 

- Acessórios: 

 Cable hanger de diâmetro compatível com o do cabo coaxial fendido ou da 

abraçadeira de união horizontal para eletroduto, que deve apresentar 

diâmetro próximo ao do cabo coaxial fendido; 

 Parafusos, arruelas e porcas para fechamento do cable hanger ou 

abraçadeira de união horizontal. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 

instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cabo coaxial; 

- Alicate de corte, alicate universal, alicate de bico, serra arco, decapador, chaves fixas, 
ferro de solda, estanho, guia passa fio, fita métrica ou trena e demais materiais, 
equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e 
dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 
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- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de cabo coaxial. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- IEC 60754-1 – Test on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 1: 

Determination of the halogen acid gas content; 

- IEC 60332-1-1 – Test on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-1: 

Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus; 

- IEC 61034-1 – Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions – 

Part 1: Test apparatus; 

- ABNT NBR NM IEC 60332-3-24 – Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de 

fogo – Parte 3-24: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em 

feixes montados verticalmente – Categoria C. 
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8.19.   Rack 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: rack; bastidor, bastidores 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

o Utilização do serviço 

- Os racks são utilizados em estações, subestações retificadoras, pátios e no complexo 
administrativo operacional (CAO) para acomodar equipamentos e cabeamento dos 
principais subsistemas de telecomunicações, como transmissão de dados, telefonia, 
sonorização e radiotelefonia. 

o Execução dos Serviços 

- Os racks de piso de 19’’ devem ser fixados sobre o piso acabado. Em locais com piso 
elevado o rack de piso também deve ser fixado sobre o piso acabado por meio de 
tirantes, chumbadores mecânicos, arruelas de pressão e porcas; 

- Todos os racks devem ter os seus terminais de aterramento interligados diretamente ao 
Barramento de Equipotencialização Principal – BEP ou indiretamente por meio do 
Barramento de Equipotencialização Local – BEL.  

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 

retificadora. 

 
o Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. RACK PADRÃO 19’’ 

- Aplicação: Acomodar equipamentos e cabeamento estruturado das estações, pátios 

e complexo administrativo operacional. Esses locais possuem baixa concentração de 

pontos de rede e voz e pequena quantidade de equipamentos; 

- Material: Aço; 

- Espessura da estrutura: Mínimo 1,5 mm; 
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- Grau de proteção: IP20; 

- Atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 e DIN41494 partes 1 e 7; 

- Aterramento: Estrutura com terminal de aterramento; 

- Portas: Porta frontal reversível em vidro temperado e fechadura escamoteável ou 

tipo cilindro. Porta traseira reversível em aço e fechadura escamoteável ou tipo 

cilindro. Portas laterais com abertura por chave ou fecho; 

- Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base; 

- U’s: 36, 40 e 44; 

- Teto com, pelo o menos, dois ventiladores; 

- Guia de cabos vertical; 

- Pintura epóxi na cor preta. 

2.1.2. RACK MINI 19’’ 

- Aplicação: Acomodar equipamentos e cabeamento estruturado das subestações 

retificadoras. Esses locais possuem baixa concentração de pontos de rede e voz, 

pequena quantidade de equipamentos e ação da poeira; 

- Material: Aço; 

- Espessura da estrutura: Mínimo 1,2 mm; 

- Grau de proteção: IP20; 

- Atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 e DIN41494 partes 1 e 7; 

- Aterramento: Estrutura com terminal de aterramento; 

- Portas: Porta frontal reversível em vidro temperado e fechadura tipo cilindro. Portas 

laterais com abertura por chave ou fecho; 

- Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base; 

- U’s: 3 a 16; 

- Teto com pelo o menos dois ventiladores; 

- Pintura epóxi na cor preta. 

2.1.3. RACK ALTA DENSIDADE 19’’ 

- Aplicação: Acomodar equipamentos e cabeamento estruturado do complexo 

administrativo operacional. Esse local possui alta concentração de pontos de rede e 

voz; 

- Material: Aço; 

- Espessura da estrutura: Mínimo 1,5 mm; 

- Grau de proteção: IP20; 

- Atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D e IEC 297-2; 

- Aterramento: Estrutura com terminal de aterramento; 

- Base reforçada para instalação em piso elevado; 

- Guias de cabos verticais laterais com fingers plásticos; 

- Abertura para passagem de cabos nas colunas laterais, base e teto; 

- Furação intermediária de ½ U; 

- U’s: 36, 40 e 44; 

- Pintura epóxi na cor preta. 

2.1.4. RACK SERVIDOR 19’’ 
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- Aplicação: Acomodar servidores do Data Center da companhia localizado no 

complexo administrativo operacional; 

- Material: Aço; 

- Espessura da estrutura: Mínimo 1,5 mm; 

- Grau de proteção: IP20; 

- Atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 e DIN41494 partes 1 e 7; 

- Aterramento: Estrutura com terminal de aterramento; 

- Portas: Porta frontal em aço perfurado, reversível, fechadura escamoteável e índice 

de ventilação acima de 70%. Porta traseira reversível em aço bipartida, reversível, 

fechadura escamoteável e índice de ventilação acima de 70%. Portas laterais com 

abertura por chave ou fecho; 

- Entrada e saída de cabos pelo teto e pela base; 

- U’s: 44; 

- Teto com, pelo o menos, dois ventiladores; 

- Guia de cabos vertical; 

- Pintura epóxi na cor preta. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Rack; 

- Chave Philips, chave de fenda, alicate de bico, furadeira, chumbador mecânico, 
parafusos, chaves fixas, fita métrica ou trena e demais materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de rack 19’’. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- ANSI/EIA RS-310-D; 

- IEC 297-2; 

- DIN41494 partes 1 e 7. 
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8.20.   Patch Panel 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Patch; panel; descarregado. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os patch panels são utilizados para acomodar uma das extremidades do cabeamento 
horizontal em racks nos sistemas de telecomunicações. 

1.2. Execução dos Serviços 

- O patch panel deve ser fixado ao rack por meio de parafusos e porca gaiolas, devendo 
estar alinhado horizontalmente com o rack; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 

retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Patch Panel Cat. 5e 

- Tipo: Descarregado; 

- Número de portas: 24; 

- Us: 1U; 

- Compatível com conectores Keystone cat. 5e padrão 19’’ das principais marcas do 

mercado, como Furukawa, Nexans , Systimax, Panduit, AMP, Siemon e Legrand; 

- Kit de fixação em rack. 

2.1.2. Patch Panel Cat. 6 

- Tipo: Descarregado; 

- Número de portas: 24; 

- Us: 1U; 

- Compatível com conectores Keystone cat. 6 padrão 19’’ das principais marcas do 

mercado, como Furukawa, Nexans, Systimax, Panduit, AMP, Siemon e Legrand; 
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- Kit de fixação em rack. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Patch Panel 19’’. 

- Chave Philips, chave de fenda e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de patch panel. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e de mercado atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- Diretiva ROHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 

 

 

  



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 140 / Nº total folhas 244 

 

 

8.21.   Guia de Cabos (Horizontal e Vertical) 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Organizador; cabos; horizontal; vertical 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os guias de cabos são utilizados para acomodar os patch cords nos racks. 
1.2. Execução dos Serviços 

- O guia deve ser fixado ao rack por meio de parafusos e porca gaiolas. Ele deve estar 
alinhado horizontalmente com o rack. 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 

retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Guia fechado horizontal de cabos 

- Material: Aço; 

- Instalação em racks padrão 19’’; 

- Tampa de fechamento com encaixe; 

- Us: 1; 

- Pintura em epóxi; 

- Aberturas na traseira e laterais para manobra de patch cords. 

2.1.2. Guia vertical de cabos 

- Material: aço; 

- Instalação em racks padrão 19’’; 

- Pintura em epóxi. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Organizador de cabos; 

- Chave Philips, chave de fenda e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
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necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 
2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de organizador de carros. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e de mercado atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- Diretiva ROHS – (Restrição de determinadas substâncias perigosas).  
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8.22.   Path Cord 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Patch; cord; metálico. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os patch cords são utilizados para conexão em salas de telecomunicações (Cross 
Connect ou Inter Connect) e para distribuição de serviços na área de trabalho. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Conectar as extremidades do patch cord e acomodá-lo no organizador de cabos;  

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Patch cord cat.5e U/UTP 

- Classe de flamabilidade: CM; 

- Tipo de condutor: Condutor de cobre nu multifilar; 

- Material do condutor: cobre; 

- Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG; 

- Padrão de montagem: T568A/B; 

- Largura de banda até 100 MHz; 

- Cor: Azul; 

- Tamanho: 1,5 m e 2,5 m. 

2.1.2. Patch cord cat.6 U/UTP 

- Classe de flamabilidade: CM; 

- Tipo de condutor: Condutor de cobre nu multifilar; 

- Material do condutor: cobre; 

- Quantidade de pares: 4 pares, 23 AWG; 
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- Padrão de montagem: T568A/B; 

- Largura de banda até 250 MHz; 

- Cor: Azul; 

- Tamanho: 1,5 m e 2,5 m. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Não há necessidade de recurso para instalação de patch cord. 
2.3. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de patch cord. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e de mercado atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- IEC 60603-7 – Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 8-way, 

unshielded, free and fixed connectors; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- Diretiva ROHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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8.23.   Conector RJ 45 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Conector; RJ45; fêmea; macho; 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os conectores RJ45 fêmea são utilizados nas tomadas de telecomunicações nas áreas de 
trabalho e nos patch panels descarregados. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Os conectores RJ 45 devem ser crimpados obedecendo ao manual de instruções do 
fabricante e ao padrão de crimpagem T568A ou T568B;  

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfazerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto são respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Conector RJ45 fêmea cat.5e 

- Tipo do conector: RJ45 fêmea; 

- Categoria: 5e; 

- Tipo de material: Termoplástico não propagante à chama UL 94V-0; 

- Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG; 

- Padrão de montagem: T568A ou T568B; 

- Quantidade de ciclos de inserção: ≥ 1000 RJ45 e ≥ 200 RJ11; 

- Compatível com patch panels descarregados das principais marcas de mercado, 

como Furukawa e Nexans. 

2.1.2. Conector RJ45 fêmea cat.6 

- Tipo do conector: RJ45 fêmea; 

- Categoria: 6; 

- Tipo de material: Termoplástico não propagante à chama UL 94V-0; 
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- Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG; 

- Padrão de montagem: T568A ou T568B; 

- Quantidade de ciclos de inserção: ≥ 750 RJ45 e ≥ 200 RJ11; 

- Compatível com patch panels descarregados das principais marcas de mercado, 

como Furukawa e Nexans. 

2.1.3. Conector RJ45 macho cat.5e 

- Tipo do conector: RJ45 macho; 

- Categoria: 5e; 

- Tipo de material: Termoplástico não propagante à chama UL 94V-0; 

- Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG; 

- Padrão de montagem: T568A ou T568B; 

- Quantidade de ciclos de inserção: 750. 

2.1.4. Conector RJ45 macho cat.6 

- Tipo do conector: RJ 45 macho; 

- Categoria: 5e; 

- Tipo de material: Termoplástico não propagante à chama UL 94V-0; 

- Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG; 

- Padrão de montagem: T568A ou T568B; 

- Quantidade de ciclos de inserção: 750. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Conector RJ45 fêmea e conector RJ45 macho; 

- Alicate de corte, decapador, alicate crimpador, alicate de inserção e demais 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com 
qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de conector RJ45 fêmea e conector RJ 45 macho. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- IEC 60603-7 – Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 8-way, 

unshielded, free and fixed connectors; 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- Diretiva ROHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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8.24.   Ponto de Consolidação 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Ponto; consolidação. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os pontos de consolidação são utilizados no cabeamento horizontal para atender 
ambientes com grandes vãos, ficando entre o patch panel e as tomadas de 
telecomunicações. São importantes para a flexibilização de mudanças nos layouts 
desses ambientes, pois os pontos podem ser realocados com pequenas mudanças no 
encaminhamento horizontal. 

1.2. Execução dos Serviços 

- O ponto de consolidação deve ser adequadamente fixado em piso, parede ou teto, 
conforme projeto; 

- Os cabos de rede do cabeamento horizontal devem ser acomodados com velcro nos 
pontos de consolidação; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora.  

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Ponto de consolidação descarregado. 

- Identificação numerada das portas; 

- Quantidade de posições: Mínimo 24 posições; 

- Aceita conectores RJ45 fêmea de categoria 5e e 6; 

- Acessórios para ancoragem em piso, parede e teto. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Ponto de consolidação; 

- Furadeira, brocas, buchas, arruelas de pressão, parafusos, chave Philips, chave de fenda, 
velcro e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do 
serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 
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2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de ponto de consolidação. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ANSI/TIA-569-E – Telecommunications Pathways and Spaces; 

- EIA/ECA-310-E – Cabinets, racks, panels and associated equipment; 

- Diretiva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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8.25. Conjunto de Emenda Óptica 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Conjunto; caixa; emenda; óptica. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O conjunto de emenda óptica é utilizado para acomodar as emendas ópticas dos cabos 
ópticos lançados nos bancos de dutos, canaletas e perfilados verticais ao longo da linha 
do Metrô/DF. 

1.2. Execução dos Serviços 
1.2.1. Instalação de cabo na entrada principal e cabos de derivação 

- Para os cabos de derivação, passar arruelas, grommet e tampão nos cabos antes de 
inseri-los na caixa de emenda óptica; 

- Ancorar o cabo pelo elemento central de tração e capa do cabo; 

- Separar o tubo com as fibras a serem utilizadas; 

- Acomodar os tubos loose não utilizados na bandeja de acomodação de tubo loose 
por meio de abraçadeiras plástica, cuidadosamente, para não os estrangular; 

- Acomodar as fibras na bandeja de emenda; 

- Para cabos geleados, limpar as fibras; 

- Acomodar os protetores de emenda óptica nos suportes da bandeja de emenda; 

- Identificar as fusões na etiqueta de identificação da caixa de emenda óptica. 
1.2.2. Fechamento da entrada principal de cabos 

- Cortas as laterais do grommet da porta oval; 

- Lubrificar o lado externo do grommet com graxa de silicone; 

- Se utilizar apenas uma entrada desta porta, vedar a outra com o pino “sem cabeça”. 
1.2.3. Fechamento da entrada dos cabos de derivação 

- Envolver o grommet com graxa de silicone; 

- Vedar portas não utilizadas com pino “sem cabeça”. 
1.2.4. Fechamento do conjunto de emenda óptica 

- Utilizar fita de velcro ao redor das bandejas; 

- Colocar anel de vedação; 

- Fechar o conjunto com a trava mecânica. 
 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que a montagem da caixa de emendas, acomodação das fibras ópticas, 
acomodação dos tubos loose, emendas e vedação são feitas conforme recomendações 
do fabricante do conjunto de emenda óptica; 
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- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Aplicação: emendas ópticas diretas ou derivadas em redes subterrâneas; 

- Cor: preto; 

- Número máximo de fibras acomodadas: 144; 

- Diâmetro do cabo de entrada: 10 a 17,5 mm; 

- Diâmetro dos cabos de derivação: 5 a 7 mm ou 9 a 17,5 mm; 

- Quantidade de portas ovais: 01; 

- Quantidade de portas de derivação: 04; 

- Vedação: Mecânica; 

- Quantidade de grommets: 

 Porta principal: 1 para cabos de diâmetro de 10 a 13 mm e 1 para cabos de diâmetro 

de 13 a 17,5 mm; 

 Portas de derivação: 4 com 4 furos para cabos com diâmetro de 5 a 7 mm, 4 com 1 

furo para cabos de diâmetro de 8 a 12 mm e 4 com 1 furo para cabos de diâmetro 

de 12 a 17,5 mm. 

- Grau de proteção: IP68; 

- Acessórios: Bandeja de emenda 24 fibras, bandeja para acomodação de tubo loose, 

suporte para fixação em parede e conjunto de fixação do elemento de tração e capa do 

cabo óptico. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Conjunto de emenda óptica; 

- Roletador, tesoura de corte da aramida, decapador, clivador, máquina de fusão, OTDR, 
protetor de emenda óptica e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de conjunto de emenda óptica. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- Telcordia GR-711 (Caixas de Emenda de Fibra Óptica); 

- ITU-T L.13 (Requisitos de Performance para Nós Passivos Ópticos: Gabinetes Vedados para 

Ambientes Externos); 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- Certificado pela Anatel. 
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8.26.   Distribuidor Interno Óptico - DIO 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Distribuidor; interno; óptico; DIO. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O DIO é utilizado em cabeamento estruturado com fibras ópticas, sendo responsável por 
acomodar as fibras ópticas nos racks. Seu papel é similar ao do patch panel, mas em 
fibras ópticas; 

- É utilizado nos racks das estações, subestações retificadoras, pátios, e nos prédios do 
complexo administrativo operacional.  

1.2. Execução dos Serviços 

- Montar DIO conforme manual do fabricante;  

- Acomodar DIO conforme bay face do rack; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. DIO 

- Tipo de material: Aço; 

- Número de fibras ópticas: até 48 fibras ópticas; 

- Incluso os Kits: 

 Suporte para rack 19’’; 

 Bandeja de emenda stack: 12, 24, 36 ou 48 portas; 

 Suporte de adaptador óptico; 

 Ancoragem de cabo óptico. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Distribuidor Interno Óptico; 

- Chave Philips, chave de fenda, porca gaiola, arruelas de pressão, parafusos e demais 
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materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com 
qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de DIO. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- Diretiva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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8.27. Pigtail 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Pigtail; extensão; óptica. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O pigtail é utilizado para interligar o cabeamento óptico aos acopladores ópticos, sendo 
usado em distribuidores internos ópticos. 

1.2. Execução dos Serviços 

- A emenda óptica entre o pigtail e a fibra óptica do cabeamento principal deve ser feita 
respeitando o manual de instruções do fabricante do pigtail e as diretrizes da norma 
ANSI/TIA-568.3 em vigor, devendo ser bem acomodada na bandeja stack; 

- O pigtail deve ser acomodado no DIO, evitando-se curvas com raio inferior ao estipulado 
pelo fabricante; 

- O conector do pigtail deve ser limpo a seco, através de canetas de limpeza de 
conectores de fibras ópticas. A certificação da limpeza deve ser feita por meio de 
microscópio, OTDR e respeitar a norma IEC 61300-3-35. Se a certificação revelar que a 
contaminação não pode ser removida por meio da limpeza a seco, a limpeza “líquida” 
será necessária, com o uso de lenços e solventes. O lenço pode ser de tecido ou de 
compostos feitos de material sem fiapos. O solvente pode ser álcool isopropílico; 

- Conforme imagem abaixo, uma gota de solvente é colocada no lenço em “1” e o 
conector é movido de “1” a “4”. Posteriormente, por meio de microscópio e OTDR, a 
limpeza do conector é verificada; 

 
Figura 1 - Movimento de limpeza do conector óptico 

 
 

Fonte: Página da fluke networks1 

- Certificar todos os componentes da rede óptica conforme norma ANSI/TIA-568.3 
vigente; 

                                                           
1
 Disponível em: < https://pt.flukenetworks.com/edocs/wp-fiber-cleaning-and-inspection-white-paper>. 

Acessado em: 03 mar. 2021. 

https://pt.flukenetworks.com/edocs/wp-fiber-cleaning-and-inspection-white-paper
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- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Acompanhar e receber a certificação de todos os cabos lançados conforme norma 
vigente; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Pigtail Multimodo 

- Quantidade de fibras: 01 ou 02; 

- Cor do pigtail: Acqua; 

- Classe de flamabilidade: LSZH; 

- Comprimento: 1,5m; 

- Fibras: OM3 e OM4; 

- Conector LC e SC: 

 Material: Plástico; 

 Tipo: Push-Pull; 

 Polimento: UPC;  

 Cor dos conectores: Bege ou preto; 

 Ferrolho: Cerâmico (zircônia). 

2.1.2. Pigtail Monomodo 

- Quantidade de fibras: 01 ou 02; 

- Cor do pigtail: Branco; 

- Classe de flamabilidade: LSZH; 

- Comprimento: 1,5m; 

- Fibras: Monomodo conforme ITU-T G.657; 

- Conector LC e SC: 

 Material: Plástico; 

 Tipo: Push-Pull; 

 Polimento: UPC; 

 Cor dos conectores: Azul; 

 Ferrolho: Cerâmico (zircônia). 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 
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- Pigtail; 

- Alicate Stripper, clivador, protetor de emenda, máquina de fusão, OTDR, microscópio, 
canetas de limpeza de conectores ópticos, lenços, solventes e demais materiais, 
equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e 
dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de pigtail óptico. 

- Certificação de cabo de fibra óptica. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- ABNT NBR 14433 – Conectores de fibra óptica montados em mídias ópticas e adaptadores – 

Especificação; 

- IEC 61754-4 – Fibre optic interconnecting devices and passive componentes – Fibre optic 

connector interfaces – Part 4: Type SC connector Family; 

- IEC 61754-20 – Fibre optic interconnecting devices and passive componentes – Fibre optic 

connector interfaces – Part 20: Type LC connector Family; 

- ANSI/TIA-568.3-D – Optical fiber cabling componentes; 

- Diretiva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 

 

 

 

  



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 157 / Nº total folhas 244 

 

 

8.28.   Cordão Óptico 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Cordão; óptico. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 
1.1. Utilização do serviço 

- O cordão óptico é utilizado em DIO e em interligação de equipamentos ativos. 
1.2. Execução dos Serviços 

- O conector do pigtail deve ser limpo a seco, através de canetas de limpeza de 
conectores de fibras ópticas. A certificação da limpeza deve ser feita por meio de 
microscópio, OTDR e respeitar a norma IEC 61300-3-35. Se a certificação revelar que a 
contaminação não pode ser removida por meio da limpeza a seco, a limpeza “líquida” 
será necessária com o uso de lenços e solventes. O lenço pode ser de tecido ou de 
compostos feitos de material sem fiapos. O solvente pode ser álcool isopropílico; 

- Conforme figura 1, uma gota de solvente é colocada no lenço em “1” e o conector é 
movido de “1” a “4”. Posteriormente, por meio de microscópio e OTDR, a limpeza do 
conector é verificada; 

- Certificar todos os componentes da rede óptica conforme a norma ANSI/TIA-568.3 
vigente.  

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Cordão óptico Multimodo. 

- Cordão duplex tipo zipcord tight buffer; 

- Cor do cordão: Acqua; 

- Classe de flamabilidade: LSZH; 

- Comprimento: 1,5 m, 2,0 m e 2,5 m; 

- Fibras: OM3 e OM4; 

- Conector LC e SC: 

 Material: Plástico; 
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 Tipo: Push-Pull; 

 Polimento: UPC;  

 Cor dos conectores: Bege ou preto; 

 Ferrolho: Cerâmico (zircônia). 

2.1.2. Cordão óptico Monomodo. 

- Cordão duplex tipo zipcord tight buffer; 

- Cor do cordão: Branco; 

- Classe de flamabilidade: LSZH; 

- Comprimento: 1,5 m, 2,5 m e 5 m; 

- Fibras: Monomodo conforme ITU-T G.657; 

- Conector LC e SC: 

 Material: Plástico; 

 Tipo: Push-Pull; 

 Polimento: UPC; 

 Cor dos conectores: Azul; 

 Ferrolho: Cerâmico (zircônia). 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cordão óptico; 

- OTDR, microscópio, canetas de limpeza de conectores ópticos, lenços, solventes e 
demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço 
com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de Cordão Óptico. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- ABNT NBR 14433 – Conectores de fibra óptica montados em mídias ópticas e adaptadores – 

Especificação; 

- IEC 61754-4 – Fibre optic interconnecting devices and passive componentes – Fibre optic 

connector interfaces – Part 4: Type SC connector Family; 

- IEC 61754-20 – Fibre optic interconnecting devices and passive componentes – Fibre optic 

connector interfaces – Part 20: Type LC connector Family; 

- ANSI/TIA-568.3-D – Optical fiber cabling componentes; 

- Diretiva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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8.29.   Acoplador Óptico para Distribuidor Interno Óptico - DIO 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Acoplador; óptico; distribuidor; DIO. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Utilizado em DIOs para interfacear os pigtails com os cordões ópticos. 
1.2. Execução dos Serviços 

- Os adaptadores ópticos devem ser fixados ao DIO, conforme recomendações do 
fabricante; 

- Os adaptadores, quando fora de uso, devem ter a conexão com o cordão óptico 
protegidas por tampa; 

- Antes da conexão com pigtails e cordões ópticos, os acopladores ópticos devem ser 
limpos.  

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Acoplador Óptico SM 

- Material: Plástico não propagante a chama UL94 V0; 

- Cor: Azul; 

- Tipo de fibra: Monomodo Simplex (Conector SC) ou duplex (Conector LC); 

- Tipo de Conector: SC Simplex ou LC duplex; 

- Tipo de polimento: PC. 

2.1.2. Acoplador Óptico MM 

- Material: Plástico não propagante a chama UL94 V0; 

- Cor: Aqua; 

- Tipo de fibra: Monomodo Simplex (Conector SC) ou duplex (Conector LC); 

- Tipo de Conector: SC Simplex ou LC duplex; 
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- Tipo de polimento: PC. 

 
2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Acoplador óptico. 

- Uma chave de fenda fina. 
2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de acoplador. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais; 

- IEC 61754-4 – Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic 

connector interfaces – Part 4: Type SC connector family; 

- IEC 61754-20 – Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic 

connector interfaces – Part 20: Type LC connector family. 
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8.30.   Calha de Tomadas 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Calha; régua; tomadas. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- As calhas de tomadas são utilizadas para fornecer energia elétrica aos equipamentos 
ativos que serão acomodados nos racks de telecomunicações. 

1.2. Execução dos Serviços 

- As calhas de tomadas devem ser fixadas firmemente nos racks de telecomunicações por 
meio de porcas gaiolas e parafusos. No rack de telecomunicações, o local de fixação 
será definido pelo projeto bay face; 

- O cabo padrão da calha de tomadas deve ser substituído por um cabo de características 
e comprimento iguais ou superiores aos definidos em projeto, sendo utilizado para 
alimentar eletricamente a calha de tomadas por meio do quadro elétrico, de acordo 
com o estabelecido no projeto;  

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos seja feito de acordo com o previsto em 
projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Calha 19’’ 10A 

- Instalação em racks de 19’’; 

- Us: 1; 

- Quantidade de tomadas: 04, 06, 08, 10, 12; 

- Tomadas 2P+T 10 A 250 V; 

- Capacidade máxima de carga: 2200 VA; 

- Comprimento do cabo de alimentação: conforme definido em projeto. 
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2.1.2. Calha 19’’ 20A 

- Instalação em racks de 19’’; 

- Us: 1; 

- Quantidade de tomadas: 04, 06, 08, 10, 12; 

- Tomadas 2P+T 20 A 250 V; 

- Capacidade máxima de carga: 4400 VA; 

- Comprimento do cabo de alimentação: conforme definido em projeto. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Calha de tomadas 19’’. 

- Decapador, alicate universal, alicate de corte, chave Philips, chave de fenda, ferro de 
solda, estanho, fluxo de solda, porta gaiola, parafuso e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de calha de tomadas. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em 

corrente alternada – Padronização. 
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8.31.   Identificadores 

Etapa: Infraestruturas de sistemas de telecomunicação e de sinalização e controle 
 

Palavras-Chave: Identificador; etiqueta. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os identificadores são utilizados para identificação de quadros, racks, cabos e espelhos 
de conduletes, conforme representação definida em projeto. 

1.2. Execução dos Serviços 

- As tomadas de telecomunicações devem ter a identificação dos pontos telefônicos e dos 
pontos de dados, sendo feita por meio de etiquetas para impressora a laser. O padrão 
de identificação deve ser conforme o definido em projeto; 

- Todos os cabos de rede e cabos telefônicos do cabeamento horizontal, cabos de 
sonorização dos sonofletores e os demais cabos de circuitos terminais devem ser 
identificados em suas extremidades, por meio de luvas transparentes e etiquetas não 
adesivas. O padrão de identificação deve ser conforme o definido em projeto; 

- Os cabos telefônicos do tipo CTP APL, CCI e CI para serviços das operadoras de telefonia 
e dados devem ser identificados por meio de porta marcador e marcador oval. O 
modelo e o posicionamento da identificação devem ser conforme o definido em 
projeto; 

- Os patch cords, patch panels e equipamentos presentes nos racks de telecomunicações 

devem ser identificados com etiquetas para impressora laser. O modelo e o 

posicionamento das etiquetas devem ser conforme o definido em projeto; 

- As caixas de passagem de telefonia e racks de telecomunicações devem ser identificados 
com plaquetas de acrílico. O modelo e posicionamento das plaquetas estão definidos 
em projeto; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

1.1. Padronização 
2.1.1. Luvas transparentes e etiquetas não adesivas 

- Aplicação: Identificação de cabos de rede, cabos telefônicos, cabos sonorização e de 

cabos de alarmes, em suas extremidades; 

- Material da luva: Policloreto de Vinila (PVC) transparente; 

- Classe de flamabilidade da luva: UL94-V0; 

- Diâmetro da luva: 2,2 mm a 9,4 mm; 

- Material da etiqueta: Poliolefina (PO); 

- Cor: Branco; 

- Classe de flamabilidade da etiqueta: UL94-V0; 

- Dimensões: Compatível com as dimensões do suporte da luva de identificação; 

- Impressão da etiqueta: Impressora de transferência térmica.  

2.1.2. Etiqueta para impressora laser 

- Aplicação: Identificação de tomadas de telecomunicações, patch cords, patch panels 

e dos equipamentos presentes em racks de telecomunicações; 

- Impressão da etiqueta: Impressora a laser; 

- Material: Material 789, Poliéster (PET) ou material 788, Poliéster (PET); 

- Adesivo: Acrílico; 

- Dimensões (L x A) [mm]: 19,1 x 6,4; 25,4 x 9,5; 25,4 x 12,7 e 38,1 x 9,1. 

2.1.3. Plaquetas de acrílico 

- Aplicação: Identificação das caixas de passagem de telefonia e dos racks de 

telecomunicações; 

- Gravação à laser; 

- Material: Acrílico; 

- Dimensões: Especificado em projeto; 

- Adesivo: Acrílico. 

2.1.4. Porta marcador e marcador oval 

- Aplicação: Identificação de cabos telefônicos CTP APL, CCI e CI; 

- Material: Poliamida; 

- Classe de flamabilidade: UL94 V0; 

- Fixação do porta marcador: Abraçadeiras plásticas; 

- Identificação realizada por marcador oval; 

- Dimensões: Especificado em projeto; 

- Marcadores amarelos com escrito em preto. 

2.1.5. Plaqueta em termoplástico 

- Aplicação: Identificação de cabos de fibra óptica e dos cabos de radiodifusão; 

- Material: Termoplástico de alta resistência com proteção UV; 

- Dimensões: Especificado em projeto; 

- Fixação: Abraçadeiras plásticas. 

1.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 
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- Identificador de cabos; 

- Alicate de corte rente e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para 
execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 
 

1.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
1.4. Responsabilidades 

- Técnicos e ajudantes da CONTRATADA e fiscal(is) de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

1.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
1.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação do identificador de cabos. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

- Diretiva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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9. Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
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9.1. Subsistema de Radiotelefonia 

Etapa: Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
 

Palavras-Chave: Radiotelefonia; radio, tetra. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- Realizar o estudo de cobertura externa as edificações; 

- Realizar o estudo de cobertura interna as edificações; 

- Testar a qualidade do sinal recebido (inteligibilidade); 

- Criar rotas de comunicação redundantes entre os equipamentos do subsistema. Essas 
rotas seguem caminhos separados fisicamente; 

- Regularizar o serviço de radiotelefonia junto a ANATEL. 
 

 

2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas. 
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9.2. Subsistema de Telefonia 

Etapa: Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
 

Palavras-Chave: Radiotelefonia; radio, tetra. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- Utilizar a terminologia prevista na norma ABNT NBR 13300 e simbologia prevista na 
norma ABNT NBR 13301; 

- Nas edificações em que haverá prestação de serviços de telefonia, as concessionárias 
desses serviços devem ser consultadas para verificar os pontos de entrega de serviços 
mais próximos da edificação e qual tecnologia as mesmas utilizam para atender os 
clientes. Essas informações são úteis para determinar o local de entrada do 
cabeamento da concessionária de telefonia e o tipo de cabeamento utilizado; 

- Se a tecnologia da concessionária de telefonia utilizar cabos metálicos, o projeto de 
tubulação de entrada de telefonia deve ser feito prevendo cabeamento metálico da 
caixa de distribuição geral até a caixa de distribuição geral secundária. O projeto de 
aterramento da edificação deve prever cabeamento e barramentos de terra até a caixa 
de distribuição geral; 

- Independentemente do tipo da rede telefônica externa da concessionária, aérea ou 
subterrânea, a entrada de telefonia das edificações será subterrânea; 

- Os comprimentos das tubulações de entrada telefônica subterrânea devem ser 
limitados para facilitar o trabalho de instalação do cabeamento. Caixas de passagem 
devem ser inseridas no projeto para facilitar a passagem do cabo em curvas e trechos 
longos de tubulação; 

- As caixas de passagem devem ter escoamento para evitar acumulo de água e uma 
possível inundação de salas que estão em nível mais baixo que as caixas; 

- O compartilhamento dos serviços de telefonia entre salas de 
equipamentos/telecomunicações de edificações deve ser feito por meio de cabos de 
fibra óptica passados, preferencialmente, nos shafts da edificação. O encaminhamento 
desses cabos não deve ser compartilhado com cabos de média e alta tensão elétrica 
para evitar danos a fibra óptica em um possível rompimento desses cabos de energia 
elétrica; 

- O projeto de telefônica deve comtemplar as seguintes plantas com dimensionamento: 
o Localização e posicionamento das caixas para tomada telefônica; 
o Localização e posicionamento da caixa de distribuição geral ou sala do 

distribuidor geral; 
o Localização e posicionamento da prumada telefônica; 
o Localização e posicionamento das caixas de distribuição e passagem; 
o Trajeto do encaminhamento de cabos, desde a entrada telefônica até as caixas 

para tomada telefônica; 
o Localização e posicionamento da(s) caixa(s)/haste(s) para aterramento; 
o Trajeto do encaminhamento do condutor de aterramento; 
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o Desenhos e detalhes específicos, quando necessário. 

- As plantas com desenho do projeto, prumada e detalhes devem estar identificadas 
através de legenda própria e numeradas; 

- O modelo de carimbo para os diferentes formatos de papeis será fornecido pela 
CONTRATANTE; 

- Os eletrodutos que comportam o cabeamento telefônico até os pontos telefônicos 
devem percorrer o mesmo percurso (paralelo) dos eletrodutos de energia elétrica, 
obedecendo o distanciamento previsto em projeto; 

- Os pontos telefônicos devem ser adjacentes aos pontos de tomadas elétricas que 
atendam estações de trabalho; 

- Os protetores do cabeamento externo à edificação devem ser instalados na sala de 
telecomunicações da edificação, no caso, na sala técnica. Nela, deve haver o 
barramento de aterramento de telecomunicações. 

2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas. 
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9.3. Subsistema de Interfonia para Elevadores e Escadas 

Rolantes 

Etapa: Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
 

Palavras-Chave: Interfonia; Intercomunicador. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- Nos elevadores, há a necessidade de sistema de comunicação entre a cabina, casa de 
máquinas e Sala de Supervisão Operacional – SSO; 

- Nos pavimentos com elevadores e escadas rolantes, há a necessidade de sistema de 
comunicação entre o pavimento e a Sala de Supervisão Operacional – SSO; 

- Os pontos de interfone devem ser instalados em local de fácil acesso aos usuários e 
funcionários da edificação. Se ele for instalado na parte externa da caixa de corrida, ele 
deve estar na mesma altura, em relação ao piso acabado, e alinhado com a botoeira de 
pavimento externo ao elevador. Caso ele seja instalado em local de comum acesso aos 
usuários de elevadores e escadas rolantes do pavimento, ele deve estar a mesma 
altura, em relação ao piso acabado, da botoeira de pavimento externo ao elevador; 

- A tecnologia dos intercomunicadores deve ser decidida em conversa com os principais 
fabricantes de elevadores e escadas rolantes do mercado. 

2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para 
construção e instalação; 

- ABNT NBR 15597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores 
– Elevadores existentes – Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores 
elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas; 

- Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação – 
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com 
deficiência; 

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos; 

- ABNT NBR 14021 - Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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9.4. Subsistema de Sonorização 

Etapa: Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
 

Palavras-Chave: Sonorização; sonofletor, acústica. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- O projeto de sonorização dos trens deve respeitar a norma ABNT NBR 14170; 

- O projeto de sonorização deve definir uma solução que atenda os seguintes testes: 
o Avaliação objetiva da inteligibilidade da fala pelo índice de transmissão da fala; 
o Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes internos às 

estações; 
o Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes externos às 

estações. 
 

2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 14170 – Trens – Sistemas de sonorização - Projeto; 

- ABNT NBR IEC 60268-16 – Sound System Equipment – Part 16: Objective rating of 
speech intelligibility by speech transmission index; 

- ABNT NBR 10151 – Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas 
habitadas – Aplicação de uso geral; 

- ABNT NBR 10152 – Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a 
edificações; 

- ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 
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9.5. Subsistema de Transmissão de Dados 

Etapa: Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
 

Palavras-Chave: Transmissão; dados, STD. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- O projeto de cabeamento estruturado deve ser projetado para suportar a maior parte 
das aplicações existentes e emergentes, e deve fornecer uma vida operacional de no 
mínimo dez anos. Ele deve ser feito conforme as normas ABNT NBR 14565 e ABNT NBR 
16415;  

- No projeto de cabeamento estruturado deverá haver pelo o menos duas tomadas de 
telecomunicações por estação de trabalho. Essas tomadas devem estar dispostas na 
mesma caixa de tomadas a uma altura de 40 cm do piso acabado e adjacentes as 
tomadas elétricas da mesma estação de trabalho; 

- Em novas edificações administrativas com escritórios abertos, recomenda-se a aplicação 
de piso elevado. Todo o encaminhamento estruturado será feito sob o piso elevado por 
meio de leito aramado e acessórios. O backbone de cabos deve passar sob corredores e 
ser ramificado para cada escritório; 

- No encaminhamento de cabos sob piso elevado, utilizar pontos de consolidação para 
aumentar a capacidade de reconfiguração do cabeamento em eventual mudança de 
layout dos escritórios abertos; 

- Em reforma de edificações, o novo encaminhamento deve considerar a infraestrutura da 
edificação e encaminhamentos existentes. A ordem de priorização de encaminhamento 
é piso elevado, forro falso e por último, instalação aparente no teto e paredes; 

- Deverá existir shafts para interligar as salas de telecomunicações de pavimentos 
distintos e interligar o cabeamento de backbone entre os pavimentos da edificação. 
Esses shafts possuirão leitos para que os cabos metálicos e cabos ópticos sejam fixados;  

- A sala técnica e sala de telecomunicações das estações e edificações, respectivamente, 
devem ser projetadas conforme recomendações da última versão da norma ABNT NBR 
16415; 

- Cabos de fibra óptica devem ser utilizados para interligar fisicamente as edificações da 
companhia, como estações, prédios, escritórios. O encaminhamento não deve ser 
compartilhado com cabos elétricos de média e alta tensão. Caso o uso de cabos 
metálicos seja imprescindível, proteção especifica contra sobretensão elétrica e 
sobrecorrente elétrica é mandatória; 

- Em cada rack de telecomunicações, colocar um suporte para folhas formato A4. Nele, 
haverá o bay face do rack e demais documentos pertinentes a manutenção dos 
sistemas de telecomunicações; 

- Os cabos metálicos devem ser identificados em ambas extremidades, conforme 
identificação dos pontos de rede presentes nos desenhos técnicos; 

- Os cabos ópticos devem ser identificados em caixas de passagem, quadros, shafts e 
racks de telecomunicações; em locais visíveis, com materiais identificadores e 
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resistentes às condições de manuseio dos cabos. A identificação deverá ser feita por 
meio de plaquetas ópticas. Essas deverão constar a identificação do tipo de 
cabeamento e sua rota, como a imagem abaixo; 
 

Figura 2 - Etiqueta de identificação de cabeamento óptico. 

 
Fonte : Página da Fazan2 

 

- Os patch cords metálicos, cordões ópticos e extensões ópticas devem ser identificadas 
conforme desenhos técnicos. Caso a identificação não exista em projeto, essa será 
definida pelo fiscal da CONTRATANTE; 

- Os racks devem ser montados com todos os acessórios necessários a boa acomodação 
dos cabos de par trançado; 

- Nos racks, os cabos de par trançado devem ser agrupados em forma de “chicotes”, 
evitando trancamentos, estrangulamentos e nós. Posteriormente, eles devem ser 
amarrados com velcros, sem aperto excessivo; 

- Os chicotes devem ser guiados através das guias verticais até a altura do patch panel, ao 
qual serão conectorizados. Estes, preferencialmente, devem possuir guias traseiros que 
darão sustentação aos cabos e conectores;  

- Todos os canais do cabeamento metálico devem ser certificados conforme norma 
ANSI/TIA-568.2-D. O relatório dos canais certificados será um componente do AS BUILT; 

- O link ou enlace de fibra óptica compreende o cabo óptico, emendas e conectores entre 
dois pontos de terminação. Esse enlace óptico deve ser certificado conforme norma 
ANSI/TIA-568.3-D. O relatório dos enlaces certificados será um componente do AS 
BUILT; 

- Todos os conectores ópticos devem ser inspecionados e limpos antes da utilização, 
inclusive os conectores ópticos novos. A inspeção deve ser feita de acordo com a versão 
mais recente da norma IEC 61300-3-35; 

- Todos os patch cords e cordões ópticos devem ser comprados e certificados em fábrica; 

- Realizar o estudo de cobertura interna as edificações; 

- Testar a qualidade do sinal recebido (inteligibilidade); 

- Criar rotas de comunicação redundantes entre os equipamentos do subsistema. Essas 
rotas seguem caminhos separados fisicamente; 

- Regularizar o serviço de radiotelefonia junto a ANATEL. 

                                                           
2
 Disponível em : < https://www.fazan.ind.br/produto/placas-para-transformadores-e-geradores-de-

energia/etiqueta-de-identifica-o-em-pvc/43>. Acessado em : 03 mar. 2021. 
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2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais;  

- ABNT NBR 16521 – Cabeamento estruturado industrial; 

- ABNT NBR 16665 – Cabeamento estruturado para data centers; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ANSI/TIA 568.2-D – Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and Components 
Standard; 

- ANSI/TIA 568.3-D – Optical Fiber Cabling Components Standard; 

- ANSI/TIA-942-B – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers; 

- ANSI/BICSI 002 – Data Center Design and Implementation Best Practices; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas; 

- ANSI/TIA-607-D – Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in 
Commercial Buildings; 

- IEC 61300-3-35 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 
and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual 
inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers. 
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9.6. Subsistema de Painel de Destino de Trens 

Etapa: Projetos de Sistemas de Telecomunicações 
 

Palavras-Chave: Painel; destino, PDT. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- As dimensões do equipamento de reprodução do destino dos trens, a localização e 
altura desse na plataforma devem respeitar as diretrizes informadas na ABNT NBR 
9050; 

- O tipo de equipamento de reprodução do destino dos trens, infraestrutura e 
encaminhamento de cabos dependerão da tecnologia do sistema de Painel de Destino 
de Trens - PDT. Recomenda-se consultar os principais fabricantes de sistemas de PDT 
do mercado. 

2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 14021 - Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano; 

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
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9.7. Subsistema de Detecção de Alarme de Incêndio 

Etapa: Instalação de telecomunicação 
 

Palavras-Chave: Incêndio; alarme, detecção. 
 

1. Processo Executivo – Projeto 

1.1. Diretrizes de projeto 

- O projeto de detecção e alarme de incêndio deve ser avaliado previamente pelo corpo 
de bombeiros para liberar a execução; 

- Comissionar o sistema para que o corpo de bombeiros faça o teste de funcionamento do 
sistema de detecção e alarme de incêndio e emitir o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros – AVCB; 

- Contratar empresa credenciada pelo CBMDF para implantação e manutenção dos 
sistemas de detecção e alarme de incêndio, conforme artigos 17 e 18 do decreto nº 
21361 de 20 de julho de 2000; 

- A infraestrutura e encaminhamento de cabos dependerão da tecnologia do sistema de 
detecção e alarme de incêndio. Recomenda-se consultar os principais fabricantes de 
sistemas de detecção e alarme de incêndio do mercado. 

2. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- Todas as partes da série ABNT NBR ISO 7240 – Sistemas de detecção e alarme de 
incêndio; 

- ABNT NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio - Requisitos; 

- Norma técnica nº01/2016-CBMDF; 

- Norma técnica nº12/2016-CBMDF; 

- Decreto nº 21361 de 20 de julho de 2000; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10. Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 

 

 

 

Sistemas Fixos e Móveis 

Tomo IX 
 

Infraestruturas de Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão 
  



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 179 / Nº total folhas 244 

 

 

10.1.   Caixas de Embutir 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 
Palavras-Chave: Caixa; embutir. 

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- A caixa de embutir pode ser utilizada como caixa de passagem e/ou caixa para 
acomodação dos pontos elétricos embutidos: em alvenaria (paredes), lajes ou piso. 

1.2. Execução dos Serviços 

- As caixas de embutir devem ser fixadas firmemente nas paredes, niveladas e aprumadas 
para facear o revestimento da alvenaria; 

- Utilizar suportes, módulos e espelhos apropriados com espaço suficiente para que os 
condutores caibam com folga dentro das caixas após colocados suportes, módulos e 
espelhos; 

- Seguir as indicações de projeto para instalação das caixas de embutir; 

- Dispor as caixas de embutir de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Para atender aos requisitos de altura para comandos e controles da norma ABNT NBR 
9050, o centro dos pontos de tomadas baixas de elétrica ficará a 40 cm de altura do 
piso acabado. O centro dos pontos de tomadas médias de elétrica e interruptores ficará 
a 100 cm do piso acabado. 

- O centro dos pontos de tomadas altas de elétrica ficará a 220 cm de altura do piso 
acabado ou conforme a necessidade do projeto; 

- Proteger a caixa contra a entrada de massa, cimento, poeira, etc; 

- Circuitos elétricos e circuitos de telecomunicações devem ser instalados em 
infraestruturas separadas. 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais. 

- Acompanhar a execução do serviço, observando se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 
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- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas de embutir; 

- Receber o serviço somente se estiverem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

4.1. Padronização 

- Material: PVC; 

- Dimensões: Retangulares 4”x2” e 4”x4”; octogonal 4”x4” e sextavada 3”x3”; 

- Diâmetro para entrada de eletrodutos: 1/2'’, 3/4’’ e 1’’; 

- Bordas com reforços contra empenamento da peça; 

- Não propagante de chama; 

- Acessórios: Suporte para módulos, módulo, placa e adaptador para eletrodutos flexíveis 

e rígidos. 

4.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa de embutir em PVC, flanges ou adaptadores para fixação de eletrodutos, orelha 
para fixação de espelho, suporte para módulos, módulos e placa; 

- Fita Métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, tarracha, lima, punção, serra-
copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e 
ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

4.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
4.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

4.5. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
4.6. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (caixa de embutir e acessórios), fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 
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10.2.   Condulete 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Condulete. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento elétrico aparente. O condulete pode 
ser utilizado como caixa de passagem e/ou caixa para acomodação dos pontos 
elétricos com fixação aparente. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Fixar firmemente os conduletes às paredes e lajes. Utilizar arruelas de fixação e buchas 
apropriadas; 

- Rosquear os eletrodutos nos conduletes; 

- Seguir as indicações de projeto para instalação dos conduletes; 

- Dispor os conduletes de forma a apresentar uniformidade no conjunto; 

- Para atender aos requisitos de altura para comandos e controles da norma ABNT NBR 
9050, o centro dos pontos de tomadas baixas de elétrica ficará a 40 cm de altura do 
piso acabado. O centro dos pontos de tomadas médias de elétrica e interruptores ficará 
a 100 cm do piso acabado. 

- O centro dos pontos de tomadas altas de elétrica ficará a 220 cm de altura do piso 
acabado ou conforme a necessidade do projeto; 

- Circuitos elétricos e circuitos de telecomunicações devem ser instalados em 
infraestruturas separadas; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

-  
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais. 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar a posição, o alinhamento e o prumo dos conduletes conforme projeto; 
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- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Condulete de derivação múltipla tipo X, rosca BSP; 

- Fabricado em alumínio; 

- Proteção anticorrosão; 

- Cinco saídas para conexões em eletrodutos; 

- Parafuso com tratamento especial contra corrosão; 

- Diâmetros disponíveis para entrada de eletrodutos rígidos de 1/2'’, 3/4’’, 1’’, 1.1/4’’, 

1.1/2’’ e 2’’; 

- Acessórios: Tampa com parafusos, conectores ou adaptadores, tampões e módulo. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Condulete em alumínio com tampa, parafusos, conectores ou adaptadores, tampões e 
módulo; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

-  Fornecimento e instalação de materiais (conduletes e acessórios), fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15701 – Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de 

eletrodutos; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

 

  



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 185 / Nº total folhas 244 

 

 

10.3.   Caixa para Piso Elevado 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Caixa; passagem; piso; elevado. 
 

5. Processo Executivo – Fiscalização 

5.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento abaixo do piso elevado. Essa caixa 
acomodará os pontos de tomadas elétricas e de telecomunicações. 

5.2. Execução dos Serviços 

- As caixas para piso elevado devem ser fixadas firmemente no piso elevado, niveladas e 
aprumadas com o piso; 

- Dispor as caixas para piso elevado de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

5.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas para piso elevado; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 

6. Materiais e Equipamentos 

6.1. Padronização 

- Material: Tampa e moldura em alumínio. Estrutura em aço carbono; 

- Tampa com espessura mínima de 4 mm para resistir tráfego de cargas e pessoas; 

- Tampa com sistema antiesmagamento dos cabos que caem da caixa; 

- Espaçamento adequado entre tomadas e conectores;  

- Saídas para eletrodutos ou duto flexível no diâmetro de 3/4’’ ou 1’’; 
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- Suporte para até quatro tomadas elétricas padrão ABNT NBR 14136; 

- Suporte para até quatro conectores RJ 45 fêmea dos fabricantes Furukawa, Systimax, 

Panduit, AMP, Siemon e Legrand. 

6.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa para piso elevado com tampa, suporte para módulos de tomadas, tomadas 
elétricas e conectores de telecomunicações; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

6.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
6.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

7. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

7.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
7.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (caixa para piso elevado e acessórios), 
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; 
preparo e transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a 
instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 

 

8. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em 

corrente alternada – Padronização; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10.4.   Caixa de Passagem 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Caixa; passagem. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis. Utilizada também em 
derivações e curvas em eletrodutos de diâmetros maiores. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Em instalações em piso, as caixas de passagem devem ser fixadas firmemente no 
contrapiso, niveladas e aprumadas para facear o revestimento do piso; 

- Em instalações suspensas, o eletroduto deve estar bem preso a caixa de passagem; 

- Dispor as caixas de passagem de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfazerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas de passagem; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Fabricada em alumínio (para ambientes úmidos e com gases não inflamáveis) ou 

metálicas de aço galvanizado (para conexões de eletrodutos); 

- Parafusos com tratamento especial contra corrosão; 

- Tampa reversível antiderrapante para aplicação no piso; 
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- Junta de vedação quando fabricada em alumínio; 

- Grau de proteção IP65 quando fabricada em alumínio; 

- Dimensões: 100 mm x 100 mm, 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm, 300 mm x 300 

mm ou 400 mm x 400 mm; 

- Diâmetro dos furos para passagem de eletroduto: 1/2”, 3/4" ou 1”; 

- Acessórios: Arruela, bucha e porca. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa de passagem com flanges ou adaptadores, arruelas, buchas e porcas para fixação 
de eletrodutos, com junta de vedação e tampa de parafusos; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 
 Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 

2.4. Responsabilidades 
 Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (caixa de passagem e acessórios), fornecimento 
de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10.5.   Caixa de Piso 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Caixa; piso. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis. 
1.2. Execução dos Serviços 

- As caixas de piso devem ser fixadas firmemente no contrapiso, niveladas e aprumadas 
para facear o revestimento do piso; 

- Dispor as caixas de piso de modo a apresentar uniformidade no seu conjunto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o alinhamento e o prumo das caixas de piso; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Fabricada em alumínio; 

- Rosca BSP; 

- Parafusos com tratamento especial contra corrosão; 

- Tampa reversível lisa com alojamento para módulo; 

- Dimensões: 4’’ x 2’’ (baixa) ou 4’’ x 4’’ (baixa ou alta); 

- Acessórios: Flanges ou adaptadores, arruela, bucha, porca tampões, anel ou moldura de 
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nivelamento e módulos para tomadas elétricas ou tomadas RJ. 

 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Caixa de passam com flanges ou adaptadores, arruelas, buchas, tampões, porcas para 
fixação de eletrodutos, tampas e módulos; 

- Chave de fenda, fita métrica ou trena, arco ou serra, morsa para tubos, lima, punção, 
serra-copo, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos 
e ferramentas necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo 
contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (caixa de piso e acessórios), fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço. 

 

4. Normativos 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10.6.   Eletrodutro Rígido de PVC 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Eletroduto; rígido; PVC. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento embutido em lajes, paredes e pisos, de 
cabeamento enterrado e para conexão do aterramento principal da edificação até a 
barra de equipotencialização. 

1.2. Execução dos Serviços 

- A estocagem deve ser feita em local livre da ação direta ou exposição contínua ao sol; 

- Na estocagem, a tubulação deve ser empilhada em camadas cruzadas que não 
ultrapassem 1,50 metros de altura. A primeira camada de eletrodutos deve ser apoiada 
sobre ripas dispostas transversalmente a ela; 

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas 
e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Executar as junções com luvas de modo que toquem as pontas dos dutos apresentando 
boa resistência à tração; 

- O dimensionamento da infraestrutura poderá contemplar maiores dimensões, visando 
previsão de reserva, porém a taxa de ocupação dos cabos nunca poderá ser superior a 
40%.; 

- Toda infraestrutura deve ter sua fixação independente, não sendo permitido realizar 
fixação de uma infraestrutura em outra; 

- Todas as curvas da instalação devem ser feitas com curvas pré-fabricadas; 

- Em derivações entre eletrodutos de PVC e metálicos, como curvas em aço galvanizado 
na derivação do eletroduto de PVC embutido em parede e entre conexões em 
eletrodutos de PVC embutidos (em parede, piso, etc.), devem ser utilizados materiais 
estanques (DEFINIR) e apropriados que garantam a durabilidade desta conexão; 

- Quando existir a necessidade de realizar o dobramento de eletrodutos com o intuito de 
originar curvas, sem utilizar acessórios específicos, as dimensões internas do eletroduto 
não podem ser reduzidas. Esta situação só poderá ocorrer quando não for possível 
utilizar peças especificadas por fabricantes e for uma necessidade particular da obra, 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO; 

- Quando enterrada no solo, envolver a tubulação com uma camada de concreto. Vedar 
as juntas com fita de politetrafluoretileno (Teflon®). A tubulação deve apresentar uma 
pequena inclinação em direção às caixas, de modo que não apresente cotovelo na sua 
formação; 

- Quando embutidas na laje, instalar os eletrodutos após a conclusão da armadura e antes 
da concretagem. Fixar os dutos ao madeiramento por meio de pregos e arames, pelo 
menos em dois pontos de cada trecho; 
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- Nas juntas de dilação das lajes, seccionar os eletrodutos mantendo o intervalo de 
dilatação. Executar a junta com uma luva de diâmetro adequado; 

- Quando embutidas no piso, assentar sobre lastro de concreto e recobrir com concreto 
magro; 

- Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de passagem e caixas de piso por meio de 
conectores, adaptadores, flanges ou por meio de arruelas, buchas e porca; 

- Devem existir infraestruturas separadas para cada nível de tensão, evitando assim 
interferências eletromagnéticas e facilitando futuras intervenções e manutenções nos 
sistemas, conforme NR-10: baixa tensão em Corrente Alternada; baixa tensão em 
Corrente Contínua; e extrabaixa tensão; 

- Deixar no interior dos eletrodutos arame galvanizado para servir de guia durante a 
enfiação; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto são respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos eletrodutos indicado no projeto; 

- Exigir a colocação de arame galvanizado nas tubulações em que os cabos serão 
passados; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Eletroduto rígido de PVC roscável; 

- Fabricado em PVC; 

- Não propaga chamas; 

- Classe de resistência mecânica pesada; 

- Resistente a reagentes químicos; 

- Reciclável; 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4", 1”, 1,1/4”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2’’, 3” e 4”; 
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- Acessórios: Luva, bucha de redução, cotovelo 90º e curvas de 45º e 90º. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Eletroduto de PVC classe pesada com luvas, buchas de redução, cotovelos e curvas; 

- Serra mármore, marreta, martelo, fita de politetrafluoretileno (Teflon®), fita métrica ou 
trena, arco ou serra, morsa para tubos, tarracha, lima, punção, serra-copo, furadeira 
manual, parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de PVC roscável com acessórios, 
abertura, fechamento (com acabamento) de rasgos em paredes ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,70 cm. 

 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 15465 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão – Requisitos de desempenho; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10.7.   Eletroduto Rígido de Aço Carbono 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Eletroduto; rígido; aço; carbono. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Em locais com infraestrutura de cabeamento aparente. 
1.2. Execução dos Serviços 

- Na estocagem, a tubulação deve ser empilhada em camadas cruzadas que não 
ultrapassem 1,50 metros de altura. A primeira camada de eletrodutos deve ser apoiada 
sobre ripas dispostas transversalmente a ela; 

- Cortar os eletrodutos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas 
e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Fixar rigidamente os eletrodutos por meio de abraçadeiras. A fixação dos eletrodutos 
aos conduletes, caixas de passagem ou caixas de piso deve ser feita por conectores ou 
por buchas na parte interna e arruelas na parte externa. Os conjuntos de eletrodutos 
deverão ser fixados por perfilados metálicos de 38x19mm. 

- Executar as junções com luvas de modo que estas toquem às pontas dos dutos 
apresentando boa resistência à tração; 

- O dimensionamento da infraestrutura poderá contemplar maiores dimensões, visando 
previsão de reserva, porém a taxa de ocupação dos cabos nunca poderá ser superior a 
40%. 

- A aplicação de tratamento galvanizado a fogo por imersão (conf. NBR 6323) se justifica 
somente em aplicações ao tempo ou em locais com presença de corrosivos os quais 
deverão ser identificados havendo, em muitos casos, a necessidade de utilização de 
infraestruturas produzidas em aço inoxidável, alumínio (ambientes de alta corrosão) ou 
fibra de vidro; 

- Toda infraestrutura deve ter sua fixação independente, não sendo permitido realizar 
fixação de uma infraestrutura em outra; 

- Todas as curvas da instalação devem ser feitas com curvas pré-fabricadas; 

- Em derivações entre eletrodutos de PVC e metálicos, como curvas em aço galvanizado 
na derivação do eletroduto de PVC embutido em parede e entre conexões em 
eletrodutos de PVC embutidos (em parede, piso, etc.), devem ser utilizados materiais 
estanques e apropriados que garantam a durabilidade desta conexão; 

- Quando existir a necessidade de realizar o dobramento de eletrodutos com o intuito de 
originar curvas, sem utilizar acessórios específicos, as dimensões internas do eletroduto 
não podem ser reduzidas. Esta situação só poderá ocorrer quando não for possível 
utilizar peças especificadas por fabricantes e for uma necessidade particular da obra, 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO; 

- Não deverá existir eletroduto de PVC rígido em instalações de sobrepor (aparente), 
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devendo esta tubulação ser de eletroduto metálico de aço galvanizado. A exceção é 
para instalação do sistema de aterramento, quando houver a necessidade da instalação 
de eletroduto de PVC aparente para passagem de cabos de cobre nu; 

- Pintar as pontas dos eletrodutos expostas com zarcão. Fechar as extremidades livres dos 
tubos e as caixas para proteção contra ação de ferrugem; 

- Deixar no interior dos eletrodutos arame galvanizado para servir de guia durante a 
enfiação; 

- Os eletrodutos metálicos devem ser conectados direta ou indiretamente ao barramento 
de equipotencialização principal - BEP da edificação, conforme norma ABNT NBR 5410. 
A conexão será feita por meio de bucha ou abraçadeira com terminal de aterramento e 
condutor de equipotencialização; 

- Devem existir infraestruturas separadas para cada nível de tensão, evitando assim 
interferências eletromagnéticas e facilitando futuras intervenções e manutenções nos 
sistemas, conforme NR-10: baixa tensão em Corrente Alternada; baixa tensão em 
Corrente Contínua; e extrabaixa tensão; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfizerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos eletrodutos indicado no projeto; 

- Exigir a colocação de arame galvanizado nas tubulações em que os cabos serão 
passados; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

2.1.1. Atmosfera não explosiva 

- Eletroduto rígido de aço carbono conforme norma ABNT NBR 5624; 

- Rosca ABNT NBR 8133; 

- Acabamento galvanizado à fogo (imersão a quente); 

- Classe de resistência mecânica pesada ou média/semi-pesada; 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4", 1”, 1,1/4”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2’’, 3” e 4”; 

- Acessórios: Luva, reduções, conectores, buchas, arruelas, curva de 45º, curva de 

90º, abraçadeira tipo D com parafuso, arruela e porca; 

- Material de fixação: Bucha de nylon (S6, S8 ou S10) e parafuso chipboard (Ø: 4; 4,5 e 

6 mm). 

2.1.2. Atmosfera explosiva – Eletroduto tipo RIR (Rebarba Interna Removida) 

- Eletroduto específico para áreas classificadas; 

- Eletroduto rígido de aço carbono conforme norma ABNT NBR 5598; 

- Rosca BSP; 

- Acabamento galvanizado à fogo (imersão a quente); 

- Diâmetro: 1/2”, 3/4", 1”, 1,1/4”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2’’, 3”, 4”,5” e 6”; 

- Acessórios: Luvas, reduções, conectores, buchas, buchas com terminal de 

aterramento, arruelas, abraçadeiras tipo D, abraçadeiras com terminal de 

aterramento e curvas de 45º e 90º. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Eletroduto de aço galvanizado, luvas, reduções, conectores, buchas, arruelas, 
abraçadeiras e curvas. 

- Martelo, fita de politetrafluoretileno (Teflon®), fita métrica ou trena, arco ou serra, 
morsa para tubos, lima, punção, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com 
qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro.  
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (eletroduto rígido de PVC roscável com 
acessórios), fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e 
suficiente; preparo e transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após 
a instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 

 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 5624 – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 

protetor e rosca ABNT NBR 8133 – Requisitos; 

- ABNT NBR 8133 – Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, 

dimensões e tolerâncias; 

- ABNT NBR 5598 – Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e 

rosca BSP – Requisitos; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10.8.   Tubo Flexível Sealtubo 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Sealtubo; Tubo flexível. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O sealtubo é utilizado para interligar o leito aramado a caixa para piso elevado em 
instalações de tomadas elétricas e instalações de tomadas de telecomunicações em 
piso elevado. Ele também interliga a eletrocalha ao poste condutor em infraestrutura 
de tomadas elétricas e tomadas de telecomunicações sob o forro. Em instalações sobre 
o forro, na derivação, para alimentação de luminárias poderá ser utilizado eletroduto 
metálico flexível sem cobertura de PVC tipo sealtubo. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Cortar os sealtubos perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas e 
outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Montar os conectores ou box reto nas extremidades do sealtubo e conectá-los as 
derivações para eletrodutos dos leitos de cabos, eletrocalhas e caixas para piso 
elevado; 

- A instalação do sealtubo deverá seguir a paginação do piso elevado; 

- O dimensionamento da infraestrutura poderá contemplar maiores dimensões, visando 
previsão de reserva, porém a taxa de ocupação dos cabos nunca poderá ser superior a 
40%. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfazerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto são respeitadas; 

- Acompanhar a montagem dos conectores machos fixos ou boxes retos nas 
extremidades do sealtubo; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 
2.1. Padronização 

- Material: Fita de aço zincado revestido externamente com PVC preto; 

- Diâmetro: 3/8’’, 1/2'’, 3/4'’, 1’’, 1.1/4’’, 1.1/2’’ e 2’’; 

- Acessórios: Box reto com arruela ou conector macho fixo com arruela. 
2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Sealtubo, box reto com arruela e conecto macho fixo com arruela; 

- Martelo, fita de politetrafluoretileno (Teflon®), fita métrica ou trena, arco ou serra, 
morsa para tubos, lima, punção, furadeira manual, parafusadeira elétrica e demais 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do serviço com 
qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro.  
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (sealtubo com acessórios), fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço. 

 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 7008 – Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo 

processo contínuo de imersão a quente; 

- ABNT NBR 7013 – Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a 

quente – Requisitos gerais; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
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10.9.   Perfilado, Eletrocalha, Leito e Leito Aramado 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Perfilado; eletrocalha; leito; leito aramado. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O perfilado é destinado ao encaminhamento dos circuitos elétricos e a interligar 
eletrocalhas e leitos de uma infraestrutura horizontal aos eletrodutos de descida. 
Também possuem a finalidade de sustentação de luminárias nos projetos elétricos de 
iluminação; 

- A eletrocalha é destinada a distribuir horizontalmente o cabeamento elétrico em 
dependências não técnicas da companhia, trazendo discrição e proteção ao 
cabeamento lançado; 

- O leito é destinado a instalações elétricas com cabos elétricos pesados e que necessitam 
de boa ventilação, como nas subestações retificadoras, porão de cabos e túnel. Pode 
ser utilizado também na infraestrutura horizontal suspensa para distribuição dos cabos 
de telecomunicações diretamente nos racks da sala técnica;  

- O leito aramado é destinado as instalações elétricas e instalações de telecomunicações 
sob piso elevado. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Na elaboração do projeto, a CONTRATANTE poderá determinar que infraestrutura 
tenham dimensões maiores, com intuito de preservar espaço para utilização futura. A 
taxa de ocupação dos cabos não poderá ser superior a 40%; 

- Circuitos elétricos e circuitos de telecomunicações devem ser instalados em 
infraestruturas separadas; 

- A aplicação de tratamento galvanizado a fogo por imersão (conforme NBR 6323) se 
justifica somente em aplicações ao tempo ou em locais com presença de corrosivos os 
quais deverão ser identificados havendo, em muitos casos, a necessidade de utilização 
de infraestruturas produzidas em aço inoxidável, alumínio (ambientes de alta corrosão) 
ou fibra de vidro; 

- Toda infraestrutura deve ter sua fixação independente, não sendo permitido realizar 
fixação de uma infraestrutura em outra; 

- Cortar os perfilados, eletrocalhas, leitos e leitos aramados perpendicularmente ao seu 
eixo longitudinal. Não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a 
isolação dos condutores no momento da enfiação; 

- Todo o conjunto (perfilados, eletrocalhas, leitos, leitos aramados e acessórios) deve ser 
conectado direta ou indiretamente ao barramento de equipotencialização principal - 
BEP da edificação, conforme norma ABNT NBR 5410. A conexão será feita por meio de 
terminal de aterramento e condutor de equipotencialização. A cada 15 a 20 metros, 
conectar as partes metálicas do encaminhamento ao condutor de equipotencialização; 

- As eletrocalhas são desenvolvidas para encaminhamento de cabos no sentido 



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 202 / Nº total folhas 244 

 

 

horizontal, na chegada na sala técnica e em quadros aparentes. Nos quadros aparentes, 
as prumadas verticais devem ser dotadas de um sistema satisfatório e seguro de 
travamento de suas tampas. Nos trechos de descida, os cabos devem ser fixados as 
eletrocalhas; 

- Sempre que possível, a trajetória dos cabos deverá seguir a direção dos corredores. 
Quando houver necessidade de sobreposição de alguma parede, é recomendado que 
os cabos passem por orifícios protegidos por eletrodutos ou calhas; 

- Os cabos deverão entrar e sair das principais áreas em ângulos de 90º respeitando-se o 
raio mínimo de curvatura dos cabos; 

- Não se deve instalar eletrocalhas acima de aquecedores, linhas de vapor, incineradores 
ou quaisquer fontes de calor que possam danificar a proteção dos cabos; 

- Para a instalação de um sistema de perfilados, eletrocalhas, leitos, leitos aramados, 
deve-se obrigatoriamente, utilizar os acessórios de montagem e fixação (curvas, 
flanges, desvios, reduções, etc.) com medidas e funções compatíveis. Obrigatoriamente 
os acessórios de montagem devem ser do tipo suave, não contendo ângulos agudos 
que superem o mínimo raio de curvatura dos cabos, danificando o cabo e prejudicando 
o desempenho do sistema; 

- Em leitos, não será permitido instalar circuitos elétricos sobre outros circuitos, devendo 
estes serem dispostos um ao lado do outro. Cabos pertencentes ao mesmo circuito 
poderão ser instalados sobrepostos. 

- Os acessórios de fixação e a distância entre seus pontos de instalação devem ser 
definidos pelo projetista e respeitar o limite máximo de carga e a flecha máxima; 

- Para conexões em infraestruturas de materiais diferentes devem ser utilizadas peças 
especificadas por fabricante, não sendo vedada a confecção pela CONTRATADA;  

- Caso seja necessária a realização de cortes no material, a galvanização deverá ser 
recomposta imediatamente e não deverão existir rebarbas para não danificar a isolação 
dos cabos. Quando ocorrer esta situação, a CONTRATADA deverá informar à 
FISCALIZAÇÃO antes da fabricação e registrar em livro de ordem cada peça a ser 
fabricada in loco, devendo esta peça ser inspecionada antes da instalação para 
verificação da galvanização, rebarbas e estado geral da peça fabricada. Caso a peça seja 
instalada antes da inspeção, esta deverá ser removida para verificação. É de 
responsabilidade da CONTRATADA a qualidade, fabricação e durabilidade desta peça. 
Esta situação só poderá ocorrer quando não for possível utilizar peças especificadas por 
fabricantes e for uma necessidade particular da obra. 

- O encaminhamento dos cabos até os quadros, através de eletrocalhas, ou o 
encaminhamento dos cabos até os racks de telecomunicações, através de leitos, deverá 
obrigatoriamente ser terminado por um flange. (O flange será utilizado sempre que 
uma eletrocalha ou leito convergir para um quadro ou rack, respectivamente); 

- Obrigatoriamente, junto aos furos executados nos tampos dos quadros e racks, uma fita 
protetora que envolva a chapa metálica deverá ser instalada para evitar danos aos 
cabos; 

- Recomenda-se, sempre que possível, o encaminhamento horizontal pelo teto. Caso o 
encaminhamento seja feito por meio do piso elevado, há a necessidade de uma 
segunda saída pela parte inferior do quadro ou do gabinete; 

- Devem existir infraestruturas separadas para cada nível de tensão, evitando assim 
interferências eletromagnéticas e facilitando futuras intervenções e manutenções nos 
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sistemas, conforme NR-10: baixa tensão em Corrente Alternada; baixa tensão em 
Corrente Contínua; e extrabaixa tensão; 

- Quando instaladas em locais com forro, deve existir pontos de acesso à eletrocalha, 
garantindo acesso à futuras intervenções e manutenções; 

- Os perfilados devem ser instalados em locais de livre acesso a ele e aos cabos, não 
sendo permitida sua instalação acima de forro; 

- Quando forem instalados condutores isolados, os perfilados só podem ser com paredes 
perfuradas se forem instalados a uma altura mínima de 2,5 metros do piso ou em locais 
acessíveis somente a pessoa advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5) conforme tabela 18 
da NBR 5410. Caso contrário, devem ser instalados perfilados de paredes não-
perfuradas; 

- As eletrocalhas quando expostas ao tempo devem ser galvanizadas a fogo e pintadas 
com uma demão de zarcão e uma demão de cinza. Sob as tampas destas eletrocalhas 
deverão ser instalados isolantes térmicos para garantir a temperatura ideal de trabalho 
dos cabos na mesma; 

- Existem vário métodos de fixação para as eletrocalhas, destacando-se o suporte vertical, 
o suporte ômega e a mão francesa. O método de fixação, materiais e acessórios devem 
ser definidos em projeto; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 
feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 
controle de execução do contrato;    

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. A CONTRATADA é responsável pela armazenagem adequada 
dos insumos e materiais até a sua utilização na execução contratual, devendo ser 
estocado em local livre de intempérie. A FISCALIZAÇÃO poderá reprovar a instalação e 
medição de materiais malconservados 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o posicionamento dos perfilados, eletrocalhas, leitos e leitos aramados 
indicado no projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Perfilado: 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: aço carbono galvanizado à fogo ou zincagem eletrolítica; 

- Dimensões [L x A]: 38 mm x 19 mm, 38 mm x 38 mm e 76 mm x 38 mm, em barras 

de 3 metros; 

- Tampa: pressão ou encaixe (caso haja tampa); 

- Modelo: perfurado; 

- Chapa: #16; 

- Acessórios:  

 Emenda interna “I” 38 x 38 mm; 

 Emenda interna “L” 38 x 38 mm; 

 Emenda interna “T” 38 x 38 mm; 

 Emenda interna “X” 38 x 38 mm; 

 Gancho curto para perfilado 38 x 38 mm; 

 Gancho longo para perfilado 38 x 38 mm; 

 Gancho curto para luminária; 

 Gancho longo para luminária; 

 Base para ligação em painel 38 x 38 mm; 

 Saída superior para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Saída lateral simples para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Saída lateral dupla para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Saída final para eletroduto (Ø: ½’’, ¾’’ ou 1’’); 

 Caixa para tomada em perfilado 38 x 38 mm; 

 Sapata interna 4 furos; 

 Distanciador Simples 38 mm; 

 Distanciador Duplo 76 mm; 

 Distanciador Triplo 114 mm. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda eletrolítico (galvanização à frio): 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 

o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 
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instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.1.2. Eletrocalha 

- Material: aço carbono; 

- Modelo: perfurada; 

- Dimensão [LxA]: 50 mm x 50 mm, 75 mm x 50 mm, 75 mm x 75 mm, 100 mm x 50 

mm, 100 mm x 75 mm, 100 mm x 100 mm, 150 mm x 50 mm, 150 mm x 75 mm, 150 

mm x 100 mm, 200 mm x 50 mm, 200 mm x 75 mm, 200 mm x 100 mm, 300 mm x 

50 mm, 300 mm x 75 mm, 300 mm x 100 mm, 400 mm x 50 mm;  

- Tipo: com aba (virola) ou sem aba (virola); 

- Tampa: pressão ou encaixe (caso haja tampa); 

- Acabamento: galvanizado à fogo (zincado); 

- Espessura da Chapa: 22 (0,8mm), 20 (0,95mm), 18 (1,25mm), 16 (1,55mm), 14 

(1,95mm), 12 (2,65mm); 

- Acessórios:  

 Cruzeta horizontal 90º com tampa*; 

 Curva de inversão 90º com tampa*; 

 Curva horizontal 45º com tampa*; 

 Curva horizontal 90º com tampa*; 

 Curva de inversão 90º com tampa*; 

 Desvio a direita 45º com tampa*; 

 Desvio a esquerda 45º com tampa*; 

 Junção a esquerda 45º com tampa*; 

 Junção a direita 45º com tampa*; 

 Tê horizontal 90º com tampa*; 

 Terminal liso*; 

 Emenda interna “U”*; 

 Terminal com saída para eletroduto*&; 

 Terminal com saída para perfilado 38 x 38 mm; 

 Flange para ligação em painel*; 

 Gotejador*; 

 Suporte ômega*. 

* Há a necessidade de especificar a largura e altura da eletrocalha utilizada.  
Especificar o diâmetro do eletroduto e número de saídas. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada galvanizada eletrolítica (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ 

“); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda: 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 
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o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 

instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.1.3. Leito 
2.1.3.1. Leito leve 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado a frio; 

- Longarina: 75 mm, chapa 18; 

- Travessas perfuradas: 19 mm x 38 mm, chapa 22 ou 20; 

- Dimensão [L x A]: 200 mm x 75 mm, 300 mm x 75 mm, 400 mm x 75 mm e 500 

mm x 75 mm. 

 

2.1.3.2. Leito médio 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado a frio; 

- Longarina: 100 mm, chapa 16; 

- Traversas: 38 mm x 38 mm, chapa 18 ou 16; 

- Espaçamento entre traversas: 250 mm;  

- Dimensão [L x A]: 300 mm x 100 mm, 400 mm x 100 mm, 500 mm x 100 mm, 

600 mm x 100 mm. 

2.1.3.3. Leito pesado 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado à fogo; 

- Longarina: 100 mm, chapa 16, 14 ou 13; 

- Traversas: 38 mm x 38 mm, chapa 16 ou 14; 

- Espaçamento entre traversas: 500 mm; 

- Dimensão [L x A]: 200 mm x 100 mm, 300 mm x 100 mm, 400 mm x 100 mm, 

500 mm x 100 mm, 600 mm x 100 mm, 700 mm x 100 mm, 800 mm x 100 mm. 

2.1.3.4. Acessórios e materiais de fixação dos leitos leve, médio e pesado 

- Acessórios: 

 Junção direita 45º*; 

 Junção esquerda 45º*; 

 Tê vertical de descida*; 

 Tê vertical de subida*; 

 Tê horizontal 90º*; 

 Curva vertical externa 90º*; 

 Curva vertical de subida*; 

 Curva vertical de descida*; 
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 Cruzeta horizontal 90º*; 

 Curva horizontal 45º*; 

 Curva horizontal 90º*; 

 Curva vertical interna*; 

 Junção articulada*; 

 Junção reta 90º*; 

 Junção simples*; 

 Proteção para ligação em painel*; 

 Saída horizontal para eletroduto**; 

 Saída vertical para eletroduto**; 

 Terminal de saída para perfilado 38 x 38 mm; 

 Suporte de suspensão “C”; 

 Suporte de suspensão simples. 

* Especificar a largura do leito. 
** Especificar o diâmetro do eletroduto. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda: 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 

o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso com rosca interna na cabeça para 

instalação de peças roscadas (Rosca “UNC”: ¼’’ e 3/8”); 

 Vergalhão rosca total (Rosca “UNC”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “). 

2.1.4. Leito aramado 

- Material: aço carbono; 

- Acabamento: galvanizado à frio; 

- Bitola do arame: 3/16’’ ou 1/4”; 

- Largura [mm]: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900; 

- Altura [mm]: 50, 75 e 100; 

- Raio de curvatura [mm]: 100, 200, 300;  

- Acessórios: 

 Curva horizontal 90º*; 

 Curva horizontal 45º*; 

 Tê horizontal 90º*; 

 Cruzeta horizontal 90º*; 
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 Conector para emenda com parafuso de ¼’’; 

 Saída horizontal para eletroduto **; 

 Saída lateral para eletroduto**; 

* Informar o raio de curvatura. 
* Informar diâmetro do eletroduto. 

- Material de fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Parafuso cabeça de lentilha com fenda: 

 Rosca “WW” x Comprimento: 

o ¼’’ x ½ “; 

o ¼’’ x 5/8“; 

o ¼’’ x ¾ “; 

o 5/16” X ¾”; 

o 3/8” X ¾”. 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico, tipo parafuso autoatarrachante (Ø: 8, 10 e 12 mm). 

- Suporte em piso: 

 Perfilado perfurado 38 x 38 mm; 

 Sapata externa 4 furos 38 x 38 mm; 

 Cantoneira “ZZ”. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Perfilado, eletrocalha, leito e leito aramado com acessórios de montagem e fixação; 

- Martelo, fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, furadeira manual, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários 
para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

-  Fornecimento e instalação de materiais (perfilado, eletrocalha, leito e leito aramado 
com acessórios), fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária e suficiente; preparo e transporte; execução de conexões; reparos na 
infraestrutura após a instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 

 



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 209 / Nº total folhas 244 

 

 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR IEC 61537 – Encaminhamento de cabos – Sistemas de eletrocalhas para cabos e 

sistemas de leitos para cabos; 

- ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido – 

Especificação. 
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10.10.  Canaleta 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Canaleta. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- As canaletas de superfície são utilizadas em reformas de locais em que não é possível 
embutir a tubulação ou não há ponto de descida adequado. As canaletas de piso são 
utilizadas em regiões de estações de trabalho que estão distantes de paredes. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Cortar as canaletas perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Não deixar rebarbas e 
outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da 
enfiação; 

- Respeitar o raio de curvatura dos cabos de rede; 

- Instalar as canaletas conforme especificado em projeto; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

2.1.1. Canaleta de superfície com acessórios 

- Material: Alumínio;  

- Não propagante a chamas; 

- Divisões: Duas divisões, sendo uma para encaminhamento do cabeamento elétrico e 

a outra para encaminhamento para cabeamento de dados e telefonia; 

- Dimensões [LxA]: 73 mm x 25mm, 73mm x 45mm e 117 mm x 35 mm;  
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- Fixação: Por meio de bucha e parafuso. 

2.1.2. Canaleta de piso com acessórios 

- Material: Policloreto de vinila (PVC) ou Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS);  

- Classe de flamabilidade: UL94-V0; 

- Divisões: Duas divisões, sendo uma para encaminhamento do cabeamento elétrico e 

a outra para encaminhamento para cabeamento de dados e telefonia; 

- Tamanhos [LxA]: 52mm x 14mm ou 75mm x 15mm;  

- Fixação: Fita dupla face; 

- Cor: Cinza;  

- Certificação: ABNT NBR IEC 61084-1. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 
 Canaleta de superfície, canaleta de piso e acessórios. 
 Fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, furadeira manual, bucha, parafuso, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução 
do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 
 Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 

2.4. Responsabilidades 
 Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro.  
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (canaleta de superfície, canaleta de piso 
com acessórios), fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária e suficiente; preparo e transporte; execução de conexões; reparos na 
infraestrutura após a instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 

 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular atenção 
para as seguintes: 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR IEC 61084-1 – Sistemas de canaletas e eletrodutos não circulares para 

instalações elétricas Parte 1: Requisitos gerais; 

- DiretIva RoHS (Restrição de determinadas substâncias perigosas). 
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10.11.   Poste Condutor 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Poste; condutor. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O poste condutor é utilizado em obras novas ou reformas para conduzir o 
cabeamento elétrico e o cabeamento de telecomunicações, provenientes do teto 
para áreas de trabalho distantes de paredes ou divisórias. Ele é preferencialmente 
utilizado em escritórios amplos e abertos. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Os suportes de fixação (piso e teto) devem estar corretamente nivelados, 
respectivamente, com o teto e piso; 

- O poste condutor deve ser instalado perpendicular ao piso; 

- A abertura do forro para passagem do poste condutor deve ter acabamento por meio de 
flange; 

- O cabeamento de elétrica e o cabeamento de telecomunicações devem ser passados 
individualmente, em perfis distintos; 

- Qualquer modificação necessária, devido à impossibilidade executiva, somente será 

feita com autorização da fiscalização e devidamente registrada na documentação de 

controle de execução do contrato; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

 
1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Verificar o posicionamento e prumo dos postes condutores indicados no projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Material: Aço carbono ou de alumínio extrudado; 

- Fixação por pressão; 

- Dois perfis independentes, sendo um para a condução de cabeamento elétrico e o outro 

para o cabeamento de telecomunicações; 

- Suporte para acomodar oito tomadas elétricas 2P + T de 10A ou 20A; 

- Suporte para acomodar oito conectores RJ 45 fêmea dos principais fabricantes do 

mercado, como Furukawa, Panduit, AMP e Legrand. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Poste condutor, flange de acabamento de forro, suporte de tomadas, conectores e 
acessórios de montagem e fixação; 

- Martelo, fita métrica ou trena, arco ou serra, lima, punção, furadeira manual, 
parafusadeira elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários 
para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (poste condutor com acessórios), 
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e 
suficiente; preparo e transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura 
após a instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em 

corrente alternada – Padronização. 
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10.12.   Poste Cônico Metálico 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Poste; metálico; galvanizado. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O poste metálico é utilizado para iluminação de ambientes externos como 
estacionamentos. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Realizar a escavação com dimensões especificadas em projeto de acordo com a altura 
do poste; 

- Instalar os chumbadores juntamente com a base de concreto (caso utilize base e 
chumbador); 

- Instalar a base nos chumbadores (caso utilize base e chumbador); 

- Instalar a parte de engaste juntamente com a base de concreto (caso seja engastado); 

- O poste deve ser aterrado; 

- Respeitar a posição da instalação dos postes conforme projeto; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que a instalação dos postes metálicos foi executada conforme previsto no 
projeto; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

- Aplicação: Em ambientes ao ar livre; 

- Tipo: Cônico, reto ou curvo. 

- Material: Tubo de aço galvanizado a fogo, interna e externamente; 

- Sistema de fixação: Flangeada (Base com chumbador) ou engastado; 

- Altura: 03 a 20 metros; 

- Ruptura: 100 daN; 

- Número de luminárias: 1; 2 ou 4; 

- Luminária: 

 Tipo: Iluminação Pública; 

 Lâmpada: LED; 

 Potência: Deve ser informada no projeto luminotécnico a ser desenvolvido; 

 Fluxo Luminoso: Deve ser informado no projeto luminotécnico a ser 

desenvolvido; 

 Tensão: 220V; 

 Vida útil: 50.000h; 

 Temperatura de cor (CCT): ≥ 4.000K; 

 IRC: ˃ 80; 

 Ângulo da lente: Deve ser informado no projeto luminotécnico a ser 

desenvolvido; 

 IP: 65; 

 Corpo: Em alumínio extrudado ou aço inox. 

- Acessórios: 04 Chumbadores e base (caso utilize base e chumbador); 

- Deve possuir janela de inspeção próxima à base do poste; 

- Deve possuir terminal para aterramento do poste. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Poste de aço galvanizado para iluminação; areia; cimento. 

- Furadeira, broca, trena, preparo e transporte, instalação e demais materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias para execução do serviço com qualidade e 
dentro do prazo contratual, mão-de-obra necessária e suficiente, além de reparos após 
a instalação e limpeza após a conclusão do serviço. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (poste cônico metálico com luminária e 
acessórios), fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e 
suficiente; preparo e transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após 
a instalação; e limpeza após a conclusão do serviço; 

- Escavação; 

- Concretagem. 
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10.13.   Dutos em PEAD 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Duto; PEAD 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Para a proteção e passagem de cabos embutidos no solo, utilizados em instalações 
elétricas enterradas, como estacionamentos, com ou sem envelope de concreto. 

1.2. Execução dos Serviços 

- A largura da vala poderá ser determinada pelo tipo de banco de dutos a ser construído e 
pelo espaçamento entre os mesmos na horizontal; 

- A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e 
em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm;  

- Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, aplicar uma camada 
de areia ou terra limpa e compactar, assegurando desta forma, a integridade dos dutos 
a serem instalados; 

- Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma camada 
de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa 
compactação; 

- O fundo da vala deverá estar nivelado, compactado e limpo sem a presença de agentes 
externos, a fim de se evitar que o duto/subduto seja danificado durante a colocação e 
compactação em seu interior; 

- Os dutos/subdutos serão enterrados diretamente no solo, portanto, a compactação 
entre as linhas de dutos/subdutos deverá ser efetuada manualmente com terra ou 
areia na espessura mínima de 5 cm; 

- A partir da última camada de aterramento de 5 cm, aterrar de 20 em 20 cm com o uso 
de compactador mecânico; 

- Quando da execução da última camada de compactação, a uma profundidade 
aproximada de 20 cm abaixo do nível do solo, colocar fita de aviso sobre cada linha de 
duto; 

- As distâncias entre os espaçadores em pontos de curva e pontos de reta são 
respectivamente: 

 Duto PEAD corrugado helicoidal parede simples: 0,80 m e 1,20 m; 

 Duto PEAD corrugado anelar parede dupla: 1,50 m; 

 Duto PEAD corrugado anelar parede simples: 0,50 m e 0,80 m; 

 Subduto/Duto PEAD liso: 0,50 m. 

- Os espaçadores podem ser pontaletes de madeira, pré-moldados de madeira ou de 
concreto, garfos/pentes de madeira ou de ferro, podendo ser removidos após o 
preenchimento dos vazios e reaproveitados ao longo da linha; 

- Utilizar pelo o menos dois espaçadores na instalação; 

- Em casos de valas rasas, ou seja, reaterro inferior a 60 cm, com tráfego pesado e intenso 
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na superfície, para evitar o envelopamento em concreto dos dutos, recomenda-se 
colocar placas de concreto pré-moldadas ou lastro de 10 cm de concreto magro, logo 
abaixo das fitas de aviso; 

- As emendas nos dutos/subdutos devem ser bem executadas para impedir a infiltração 
de líquidos de qualquer espécie para o seu interior; 

- No uso de eletrodutos PEAD em áreas internas subterrâneas (enterradas), como 
estacionamento, e em locais em que a instalação ocorra diretamente no solo, a 
instalação deve ser contínua, sem emendas, de caixa a caixa; 

- Deve ser fornecido com arame guia em seu interior; 

- O envelopamento de concreto deve ser definido em projeto; 

- Evitar emendas em pontos de curvas. Caso não seja possível, executar as emendas a 
uma distância mínima de 2 metros das curvas; 

- Na chegada das caixas de passagem, recomenda-se o recobrimento dos dutos em 
concreto, objetivando o paralelismo e perpendicularismo dos mesmos; 

- No puxamento dos cabos no interior do duto, a corda ou o cabo de aço tracionará os 
fios ou cabos com o auxílio da camisa de puxamento e do destorcedor; 

- Durante o puxamento dos fios e cabos, o fio guia será reintroduzido no interior do duto 
para facilitar qualquer lançamento de cabos adicionais ou troca dos já existentes; 

- Após o puxamento dos cabos, as extremidades dos dutos devem ser “blindadas”, 
podendo ser feita com estopa, gesso, cimento branco, argamassa, massa de calafetar 
ou mastique. Executar a “blindagem” especificada em projeto; 

- Durante o transporte e manuseio dos dutos e subdutos, deve-se evitar que ocorram 
choques, atritos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade 
dos mesmos. O descarregamento de barras ou rolos de dutos e subdutos deve evitar 
jogá-los diretamente no solo; 

- A estocagem dos dutos e subdutos deve ser feita em locais em que não apresente 
elementos que possam danificá-los, como objetos metálicos, superfícies rígidas com 
arestas vivas, etc; 

- As barras e rolos de dutos e subdutos não devem ser empilhadas em camadas 
superiores a 1,5 m e devem estar abrigadas do sol ou protegidas por lonas; 

- Os cuidados com transporte, manuseio e estocagem se estendem as recomendações 
feitas pelos fabricantes dos dutos e subdutos; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se eles satisfizerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Duto PEAD corrugado: 

- Material: Polietileno; 

- Aplicação: Aparente, confinado ou enterrado; 

- Classe quanto à propagação de chama:  Propagante de chama (confinado ou 

enterrado) ou não propagante de chama (aparente); 

- Resistência a compressão: Leve (450 N) ou normal (680 N); 

- Diâmetro externo nominal [mm]: 40, 50, 55, 63, 75, 90, 100, 110, 125, 140, 155, 160, 

180, 190, 200, 225 e 250. 

2.1.2. Subduto PEAD liso: 

- Material: Polietileno;  

- Diâmetro externo nominal [mm]: 32, 40 e 50; 

- Os subdutos podem ser fornecidos com superfície interna lisa ou com ranhuras 

longitudinais. 

2.1.3. Duto PEAD liso: 

- Material: Polietileno; 

- Diâmetro externo nominal [mm]: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 e 200. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Duto PEAD corrugado, subduto PEAD liso, duto PEAD liso, conexão, anel de vedação, fio 
guia, tampão e acessórios de montagem; 

- Martelo, fita métrica ou trena, arco ou serra, punção, furadeira manual, parafusadeira 
elétrica e demais materiais, equipamentos e ferramentas necessários para execução do 
serviço com qualidade e dentro do prazo contratual. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 
 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (duto/subduto em PEAD com acessórios), 
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; 
preparo e transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a 
instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 
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4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para as 
seguintes: 

- ABNT NBR 16415 – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 15715 – Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de 

cabos de energia e telecomunicações – Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 14683-1 – Sistemas de subdutos de polietileno (PE) para infraestrutura de 

telecomunicações Parte 1: Requisitos para subdutos de parede externa lisa; 

- ABNT NBR 15155 – 1 Sistemas de dutos de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de 

energia e telecomunicações Parte 1: Requisitos para dutos de parede externa lisa. 
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10.14.   Relé Fotoelétrico 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Relé; fotoelétrico, base, IP. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- O relé fotoelétrico é utilizado para acendimento e desligamento automático de 
luminárias normalmente instaladas em áreas externas. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Devem ser instalados e fixados nos devidos locais indicados em projeto; 

- Verificar a fixação dos relés fotoelétricos; 

- Verificar as conexões dos cabos; 

- Verificar o correto funcionamento: Liga no escuro e desliga no claro; 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 
dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 
e ao local de execução, em especial, se o serviço vier a ser executado em subestação 
retificadora. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Acompanhar a execução do serviço, observando as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas do 
projeto. 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1 Características do Relé Fotoelétrico 

- Tensão de operação: 220V; 

- Frequência: 60Hz; 

- Potência: 2000W; 

- Vida útil elétrica: 5000 ciclos; 

- Temperatura de operação: -5°C a +45°C; 

- Grau de proteção mínimo: IP 66; 

- Faixa de operação: 3 a 12 lux; 

- Desligamento: Relação 1,2 a 3 vezes ao ligamento; 
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- Deve ser fornecido com a base; 

- Fixação: Através bucha e parafuso S8; 

- Modo de atuação: Acende as luminárias no escuro e apaga as luminárias no claro. 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Relé fotoelétrico e base; 

- Furadeira, broca, chave de fenda, preparo e transporte, instalação e demais materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias para execução do serviço com qualidade e 
dentro do prazo contratual, mão-de-obra necessária e suficiente, além de reparos após 
a instalação e limpeza após a conclusão do serviço. 
 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos e demais EPIs necessários. 
2.4. Responsabilidades 

- Técnicos e ajudantes da CONTRATADA e fiscal(is) de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 
3.2. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (relé fotoelétrico com base e acessórios), 
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; 
preparo e transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a 
instalação; e limpeza após a conclusão do serviço. 
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10.15.   Cabos Elétricos de Baixa Tensão 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Cabo elétrico; 750V; 1kV. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Utilizado nas instalações elétricas de baixa tensão da companhia em circuitos de 
distribuição e circuitos terminais, interligando quadros a quadros e quadros às suas 
cargas finais. 

1.2. Execução dos Serviços 

- Os cabos devem ser conforme bitolas, isolação e isolamentos previstos nas normas 
brasileiras e conforme o Memorial de Cálculo e a Especificação Técnica desenvolvidos 
durante a elaboração do Projeto Executivo pela CONTRATADA. A quantidade de 
condutores instalados nas infraestruturas (eletrodutos, eletrocalhas, etc.) deve ser 
obedecida; 

- As conexões e ligações deverão ser realizadas conforme normas técnicas da ABNT e CEB, 
no intuito de assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica; 

- Deve ser previsto, sempre que possível, uma reserva de 20% na capacidade de corrente 
nominal do circuito; 

- Todas as tomadas, luminárias e infraestruturas metálicas do sistema elétrico devem ser 
aterrados, conforme projeto; 

- Quando os cabos forem instalados na posição vertical, estes devem ser fixados nas 
caixas ou curvas de eletrocalhas/leitos, diminuindo a tensão mecânica sobre eles; 

- Todos os materiais e conectores devem ser de cobre de alta condutividade; 

- Emendas e derivações só poderão ser executadas no interior das caixas, sendo desta 
forma vedada a existência de emendas dentro de eletroduto; 

- Cabos que alimentam quadros elétricos não devem possuir emendas; 

- As emendas em cabos com bitola igual ou superior a 10mm² devem ser realizadas por 
meio de conectores de compressão e fita de autofusão. Nas caixas de passagem, estas 
emendas podem ser por meio de conectores de pressão e fita de autofusão; 

- O rabicho para alimentação das luminárias, a partir de caixas de ligação, eletrocalhas ou 
perfilados, será feito por meio de cabos do tipo PP, com isolação para 450/750V 90°C – 
NBR 13248 – classe de encordoamento 5, 3x#1,5mm2 até uma distância de 1,50 m, a 
partir desta distância devem ser utilizados eletrodutos flexíveis metálicos sem 
revestimento de ½”; 

- Respeitar o raio de curvatura mínimo do cabo informado pelo fabricante. Caso essa 
informação esteja ausente, o raio de curvatura não deve ser menor que 90°; 

- Respeitar a carga de tracionamento máximo informado pelo fabricante. Caso não seja 
informada, a carga não deve ultrapassar o valor de 113 N; 

- Não estrangular, torcer ou prensar os cabos elétricos; 

- É vedado o reaproveitamento de cabos elétricos de outras instalações; 
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- Não lançar cabos em infraestrutura que apresente arestas vivas ou rebarbas que possam 
provocar danos ao cabeamento; 

- As extremidades dos cabos devem sempre possuir terminais conforme projeto e 
respeitando as normas vigentes; 

- A conexão dos condutores do tipo cabo junto às chaves, disjuntores e bornes deverá ser 
efetuada por meio de terminais de pressão e/ou compressão adequados, não sendo 
aceito cabos diretamente conectados a estes equipamentos; 

- Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores apropriados, de acordo 
com o tipo de equipamento, tipo de cabo e sua seção nominal; 

- Quando a luminária for instalada embutida em forro, deverá conter rabicho com 
plugue fêmea e rabicho com plugue macho, conforme descrição abaixo: 

 Na saída das caixas de ligação, eletrocalhas ou perfilados, sempre deve 
conter prensa cabos, cabo PP 3x#1,5mm² 450/750V e plugue fêmea; 

 A partir da luminária, deve conter cabo PP 3x#1,5mm² 450/750V e plugue 
macho. 

- Quando a luminária for instalada em local aparente (sem forro), sendo esta de 
sobrepor, deverá existir para a ligação elétrica desta: 

 Caixa de ligação com tomada elétrica 2P+T em eletroduto ou perfilado; 

 A partir da luminária, deve conter cabo PP 3x#1,5mm² 450/750V e plugue 
macho. 

- Quando a luminária for instalada embutida em laje, a ligação elétrica dos cabos 
deverá ser feita diretamente na luminária; 

- Todos os circuitos que chegam e saem dos quadros elétricos devem ser 
identificados junto às extremidades dos cabos por meio de anilhas, contendo o 
número do circuito e a identificação das FASES (R, S e T), NEUTRO (N) e TERRA ( ) 
e/ou as respectivas cores nas extremidades do cabo, como segue abaixo: 

 Circuitos de entradas dos quadros devem ser identificado por cor ou por 
anilhas. Ex.: Disjuntor trifásico de entrada (R, com fita vermelha; S, com fita 
branca e T, com fita azul escuro); 

 Circuito de saída dos quadros devem ser identificados por anilhas. Nos 
casos de circuitos polifásicos devem ser identificado as fases e o número do 
circuito. Ex. Disjuntor trifásico de saída para alimentação da bomba 2 (R2, 
S2 e T2); 

 Todo cabo de NEUTRO e TERRA devem ser identificados com anilhas 
contendo o número do circuito e a indicação “N” para NEUTRO e “ ” ou 
“PE” para TERRA. Ex.: Cabos neutro e terra, respectivamente, do circuito 01 
(N01 e 01). 

- Nas eletrocalhas e leitos deve ser feita a identificação a cada 15 metros. 

- Os condutores instalados em leitos e eletrocalhas devem ser fixados aos mesmos, 
agrupados e amarrados por meio de fitas plásticas de amarração a cada 5 (cinco) 
metros; 

 
 
 
 

- As cores dos cabos utilizados nos circuitos terminais com tensão de isolamento 
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450/750V devem ser as seguinte: 
 
 
 
 
 
 

- As cores dos alimentadores utilizadas nos circuitos que interligam os quadros elétricos 
com tensão de isolamento 0,6/1KV devem ser as seguinte: 

 
 
 
 
 

- Deverá ser realizado teste de continuidade nas fases R, S e T, com planilha assinada 
pelo responsável técnico (da CONTRATADA) dos testes, garantindo desta forma a não 
inversão das fases. 

- Não será admitido a cor AZUL-ESCURO para o condutor Neutro, pois este deve ser 
AZUL-CLARO, conforme item 6.1.5.3.1 da norma NBR 5410; 

- Para cada circuito alimentador deve existir um condutor terra específico para o 
aterramento de cada quadro elétrico de distribuição. Este terra deve se conectar ao 
cabo de cobre nu de #120mm², sendo que este percorre o caminho designado como 
“tronco” dos leitos e eletrocalhas da edificação. 

- A fiscalização deve observar, durante toda a execução contratual, a utilização correta 

dos equipamentos de proteção individual e coletivos pertinentes ao serviço executado 

e ao local de execução. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Exigir o cumprimento da instalação dos cabos elétricos conforme projeto executivo 
aprovado pelo METRÔ-DF; 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências técnicas 
recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão sendo respeitadas; 

- Certificar que o encaminhamento de cabos previsto no projeto seja feito; 

- Acompanhar e receber todos os cabos lançados conforme norma vigente; 

- Receber o serviço somente se atendidas todas as recomendações executivas do projeto. 
 

 

CONDUTOR COR 

Fases Preto 

Retorno Branco 

Neutro Azul Claro 

Terra Verde ou Verde-Amarelo 

CONDUTOR COR 

Fases Preto 

Neutro Azul Claro 

Terra Verde ou Verde-Amarelo 
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2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 
2.1.1. Cabos Elétricos de Baixa Tensão: 

- Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, singelo, isolação 
em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR para 750V, 
cobertura em composto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenada, temperatura de trabalho 70°C, não propagante a chama, com 
baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio, de acordo 
com as normas NBR NM 243:2009; NBR NM 244:2009; NBR NM 247:2009; e 
NBR NM 287:2009 (em locais de aglomeração publica conforme a NBR-
5410).  

- Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, singelo, isolação 
em PVC sem chumbo para 750 V, temperatura de trabalho 70°C, não 
propagante à chama, de acordo com a norma NBR NM 247-3.  

- Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em 
composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR para 1.000 V, 
cobertura em composto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenada, temperatura de trabalho 90°C, não propagante à chama, com 
baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio, de acordo 
com a norma NBR 13248 (locais de aglomeração publica conforme a NBR-
5410).  

- Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em 
composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR para 1.000 V, com 
capa interna e cobertura protetora de PVC flexível sem chumbo, 
temperatura de trabalho 90°C, não propagante a chama, de acordo com a 
norma NBR 7286.   

- Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5, do tipo PP 3x#1,5 
mm² – 450/750V – 90 °C – NBR 13248. 

- Acessórios para cabos (prensa cabo do tipo macho; terminal de pressão ou 
compressão; marcador em PVC flexível e porta marcadora para diversas 
bitolas de cabos; abraçadeira para amarração de fios e cabos; anilhas em 
PVC para identificação de cabos; fita isolante). 

2.2. Instalação 
2.2.1 Alimentadores dos Quadros Elétricos de Distribuição de Baixa Tensão: São os cabos 

utilizados para alimentar os quadros gerais de baixa tensão, ou seja, aqueles que fazem 
a ligação do QGBT/PNCACC até os quadros elétricos de distribuição (Ex.: Quadros 
terminais de luz e tomadas, quadros de bombas, quadros de elevadores e escadas 
rolantes etc.). 

 Os cabos de FASE e NEUTRO devem ser: cabos flexíveis singelos com isolação 
em HEPR/Poliolefina – 90 °C – Tensão de Isolamento 0,6/1kV, conforme a 
norma NBR 13248, Classe de Encordoamento 5; 

 Os cabos TERRA devem ser: cabos singelos com isolação em poliolefina – 
tensão de isolamento 450/750V (NBR NM243:2009; NM 244:2009; NM 
247:2009; NM 287:2009) – Classe de Encordoamento 5. 

2.2.2 Cabos dos Circuitos Terminais dos Quadros Elétricos de Distribuição: Estes são os 
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cabos dos circuitos terminais, que saem dos quadros de distribuição e vão até a carga 
final, como iluminação, tomadas, bombas etc. 

a. Circuitos terminais (áreas internas): 
 Os cabos FASE, NEUTRO e TERRA devem ser: cabos singelos com 

isolação em poliolefina – tensão de isolamento 450/750V (NBR 
NM243:2009; NM 244:2009; NM 247:2009; NM 287:2009) – Classe de 
Encordoamento 4. 

 A alimentação das luminárias, a partir de caixas de ligação, será feita 
por cabos do tipo PP 3x#1,5 mm² – 450/750V – 90 °C – NBR 13248 – 
classe de encordoamento 4. 

b. Circuitos Terminais (áreas externas) 
 Os cabos de FASE e NEUTRO devem ser: cabos flexíveis singelos com 

isolação em HEPR/Poliolefina – 90 °C – Tensão de Isolamento 0,6/1kV, 
conforme a norma NBR 13248, Classe de Encordoamento 4. 

 Os cabos TERRA devem ser: cabos singelos com isolação em poliolefina, 
tensão de isolamento 450/750V (NBR NM243:2009; NM 244:2009; NM 
247:2009; NM 287:2009) – Classe de Encordoamento 4. 

2.3. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Cabos elétricos de 450/750V; cabos elétricos de 0,6/1kV; cabos elétricos de 
3x#1,5mm², 450/750V e acessórios para cabos. 

- Fornecimento de materiais (guia passa fio, fita isolante, fita métrica ou trena), 
ferramentas (alicate de corte, decapador, alicate crimpador de terminal), 
equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e transporte; 
instalação de terminais e demais materiais, equipamentos e ferramentas 
necessários para execução do serviço com qualidade e dentro do prazo contratual, 
além de reparos após a instalação e limpeza após a conclusão do serviço. 

2.4. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos, protetor auricular e outros que se fizerem 
necessários de acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção. 

2.5. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da 
CONTRATANTE. 

 

3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 
3.1. Testes, Ensaios e Verificações de Equipamentos: (Somente para quadros elétricos ou para 

alimentadores de 1KV que alimentam quadro a quadro?) 
3.1.1. Testes de Resistência de Isolamento da Instalação: 

- Nas extremidades dos cabos e no interior das caixas de passagem deverão ser 
utilizadas fitas isolantes coloridas para identificação dos condutores, conforme 
tabela abaixo: 

CONDUTOR COR 

Fase R Vermelho 

Fase S Branco 

Fase T Azul Escuro 

Neutro Azul Claro 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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- Todos os testes para baixa tensão deverão ser executados com aparelhos de teste 
“MEGGER” em corrente contínua com as tensões apresentadas na tabela a seguir, 
com uma corrente de 1mA, conforme prescrito no item 7 da NBR 5410. 

- As tensões do “MEGGER” deverão ser conforme especificado na tabela abaixo: 

Voltagem do Equipamento 
Voltagem “MEGGER” em 

Corrente Contínua 
Resistência de Isolamento (MΩ) 

Acima de 500V 1.000 ≥ 1,0 Ω 

Até 500V 500 ≥ 0,5 Ω 

Abaixo de 150V 250 ≥ 0,25 Ω 

 

- Conforme item 7.3.3.1 da NBR 5410, a medição da resistência de isolamento deve 
ser realizada: 

a) Entre os condutores vivos, tomados dois a dois, devendo ser realizada com 
os equipamentos de utilização desconectados; e 

b) Entre cada condutor vivo e o terra, em que neste caso, os condutores de 
fase e o condutor neutro podem ser interligados. 

 Os testes deverão ser aplicados FASE/TERRA com outras fases 
aterradas. Cada fase deverá ser testada de modo similar. 

 Todos os testes com “MEGGER” de 1.000 e 500V, devem ter a 
duração de 1 minuto, até que a leitura alcance um valor constante 
a cada 15 segundos. 

 A defasagem “OU” (SEQUÊNCIA DE FASES?) e a identificação das 
fases (R, S e T) devem ser verificadas antes de energizar o 
equipamento. 

3.1.2. Testes, Ensaios e Verificações de Equipamentos para cabos até 750V: (Somente 
para quadros elétricos ou para cabos de até 750V dos circuitos terminais)? 

 Todos os cabos deverão ser testados quanto à condutividade e deverão ser 
testados utilizando “MEGGER” de 1.000V. 

 Cada cabo de alimentação deverá ser testado com “MEGGER”, 
permanecendo conectado ao barramento do quadro e, com cabos de terra 
isolados e todas as cargas desconectadas. 

 A leitura mínima para cabos não conectados deverá ser de 1MΩ, ou de 
acordo com os valores explícitos, fornecidos pelo fabricante de referência 

3.2. Verificação mínima de aprovação em campo: 

- Características do cabo (Isolação de 750 ou 1kV; bitola; cor do cabo; antichama etc.); 

- Terminais, conexões e identificação dos cabos; 

- Funcionalidade (Fase, Neutro e Terra); 

Terra Verde ou Verde-Amarelo 
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- Instalação completa do circuito; 

- Verificação da instalação de ponta-a-ponta; e 

- Relatório de Testes? (caso sejam necessários). 
3.3. Mensuração dos serviços: 

- m – por metro. 
3.4. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (cabo elétrico e acessórios), fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço; 

- Testes de resistência de isolamento. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 
Dentre as normas da ABNT e internacionais atinentes ao assunto, deve haver particular 

atenção para as seguintes: 

- ABNT NBR NM 243 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com 
composto termifixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – 
Inspeção e recebimento; 

- ABNT NBR NM 244 – Condutores e cabos isolados – Ensaio de centelhamento; 

- ABNT NBR NM 247 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V; 

- ABNT NBR NM 247-3 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive. Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) 
para instalações fixas; 

- ABNT NBR NM 287 – Cabos isolados com composto elestomérico termifixo, para 
tensões nominais até 450/750 V; 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- ABNT NBR 13248 – cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não 
halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV – Requisitos de 
desempenho; 

- ABNT NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada de borracha 
etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos 
de desempenho; 

- ANBT NBR NM 60454 – Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos – Partes 
1, 2 e 3; 

- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 
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10.16.   Quadros Elétricos 

Etapa: Infraestruturas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
 

Palavras-Chave: Quadros; teste. 
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

1.1. Utilização do serviço 

- Os quadros elétricos de baixa tensão são os responsáveis pela distribuição final de 
energia às cargas da edificação. Nas estações, CAO e demais edificações, os quadros 
elétricos recebem a alimentação do QGBT/PNCACC da Subestação Auxiliar ou 
Subestação Retificadora e distribuem para as cargas finais. Já os quadros da 
Passagem Pública recebem energia do QEE-CEB, sendo este, normalmente, 
alimentado pela Subestação Elétrica da Superquadra, e distribuem para suas cargas 
finais; 

1.2. Execução dos Serviços 

- Os desenhos e diagramas unifilares elétricos apresentados são Projetos Básicos. 
Portanto, deverão ser utilizados como referências. Os Projetos Executivos e de 
Fabricação serão os finais, desde que aprovados pela Fiscalização/Gestão do Metrô-
DF. 

- O Projeto Executivo das instalações elétricas da Passagem Pública deverá ser 
aprovado pela GRPV (Gerência de Projetos e Vistorias) da CEB, anteriormente a 
aprovação pela Fiscalização/Gestão do Metrô-DF. 

- A CONTRATADA deverá fornecer os quadros elétricos de baixa tensão completos, ou 
seja, com todos os componentes e materiais constantes na especificação técnica dos 
quadros elétricos. 

- Exigir o teste em fábrica e em campo dos quadros elétricos; 

- Caso não sejam previstos na especificação técnica, os materiais e equipamentos 
devem satisfazer as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis e, na falta destas, as 
normas internacionais. 

- Todos os materiais e equipamentos devem possuir identificação de suas 
características mínimas e marca do fabricante. 

- Os disjuntores e as cargas do Projeto Básico de Climatização devem estar 
incorporados em quadro elétrico da edificação. 

- Os documentos do Projeto Básico de climatização, caso existam, devem estar 
referenciados na Especificação Técnica dos Quadros Elétricos. 

- Todas as portas dos quadros elétricos de baixa tensão devem estar aterradas. 

- Todos os parafusos e porcas utilizadas nos quadros elétricos de baixa tensão 
deverão ser bicromatizados. 

- Antes de iniciar os Projetos de Fabricação, os Projetos Executivos do sistema de 
energia de baixa tensão deverão estar APROVADOS, ou seja, os projetos 
(Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Desenhos) 
luminotécnico, tomadas de uso geral, bombas, motores, iluminação de emergência, 
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quadros elétricos e climatização deverão estar finalizados e APROVADOS. 

- Após a aprovação dos Projetos Executivos, por parte da Fiscalização/Gestão do 
Metrô-DF, fica liberado o início dos Projetos de Fabricação dos respectivos quadros. 

- Tanto os Projetos Executivos como os Projetos de Fabricação dos quadros elétricos 
deverão ser submetidos à aprovação da Gestão/Fiscalização desta Companhia. 

1.3. Diretrizes Gerais de Fiscalização 

- Liberar a utilização dos materiais na obra somente se satisfizerem as exigências 
técnicas recomendadas em projeto; 

- Os materiais devem ser devidamente abrigados em local de responsabilidade da 
CONTRATADA, livre de intempéries, devendo estes estarem em bom estado de 
conservação no momento de sua instalação. Caso contrário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
reprovar a instalação e medição destes materiais; 

- Acompanhar a execução do serviço, observar se as recomendações e exigências do 
projeto estão respeitadas; 

- Certificar que os testes previstos foram realizados; 

- Acompanhar os testes em fábrica; 

- Receber o serviço somente se forem atendidas todas as recomendações executivas 
do projeto; 

- Exigir o cumprimento dos comissionamentos/testes e da instalação dos quadros 
elétricos de baixa tensão conforme projeto executivo aprovado pelo METRÔ-DF e, 
quando for o caso, pela CEB. 

 
 

2. Materiais e Equipamentos 

2.1. Padronização 

2.1.1 Quadros Elétricos Padrão METRÔ-DF: 

 QTF-ELEV (Quadro Terminal de Força – Elevadore); 

 QTF-ER (Quadro Terminal de Força – Escada Rolante); 

 QTB-ESG (Quadro Terminal de Bomba – Esgoto); 

 QTB-BAP (Quadro Terminal de Bomba – Águas Pluviais); 

 QTB-REC (Quadro Terminal de Bomba – Recalque); 

 QTB-HID (Quadro Terminal de Bombas – Hidrante); 

 QCP-BD (Quadro de Comando de Partida – Bomba Diesel) - Especificado pelo 
fornecedor da bomba diesel junto à CONTRATADA; 

 QTL-1-NE (Quadro Terminal de Luz - 01 – Normal) - Mezanino; 

 QTL-2-NE (Quadro Terminal de Luz - 02 – Normal) - Plataforma; 

 QTE-EME (Quadro Terminal de Emergência – Iluminação de Emergência – 
125Vcc); 

 QL (Quadro das Lojas – Passagem Pública); 

 QLF-Serviço (Quadro de Luz e Força – Passagem Pública; 

 QF-PF (Quadro de Força – Ponto de Força – Passagem Pública); e 

 Caixa de Equipotecialização. 
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2.1.2 Quadros Elétricos Padrão CEB: 

 QEE-CEB (Quadro de Entrada de Energia - CEB); 

 Caixas P1, P2, P4, TR e DF-48 da CEB; 

 QGD-Lojas; e 

 QGD-Serviço. 

2.1.3 Materiais e componentes: 

 Disjuntores gerais; 

 Disjuntores de distribuição e comando; 

 Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS); 

 Chave Seccionadora com Fusíveis NH; 

 Fusíveis Diazed; 

 Dispositivo Diferencial Residual (DR); 

 Relé Falta de Fase; 

 Contator Auxiliar; 

 Contator de Força; 

 Relé Temporizador; 

 Relé Bimetálico (Relé Térmico); 

 Chave Comutadora Rotativa; 

 Horímetro; 

 Autotransformador Compensador (poderia mudar para partida soft-starter ou 
acrescentar esta); 

 Barramentos (fases, neutro e terra); e 

 Acessórios (Trilho DIN; Placa de policarbonato; Canaletas, Bornes/Conectores, 
Sinaleiro Luminoso, Botão de Comando Pulsador, Sirene, Porta Documentos, 
Abraçadeira de nylon, Isoladores, Terminais, Etiquetas, etc.). 

2.1.4 Materiais para fixação: 

 Porca sextavada (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela lisa (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Arruela de pressão (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 

 Chumbador mecânico CB completo (Rosca “WW”: ¼’’, 5/16”, 3/8” e ½ “); 
 

2.2. Materiais, Equipamentos e Ferramentas 

- Quadro elétrico e componentes; 

- Furadeira, broca, trena, preparo e transporte, instalação e demais materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias para execução do serviço com qualidade e 
dentro do prazo contratual, mão-de-obra necessária e suficiente, além de reparos após 
a instalação e limpeza após a conclusão do serviço. 

2.3. Equipamentos de Proteção 

- Capacete, botas, luvas, óculos, protetor auricular e outros que se fizerem necessários de 
acordo com a NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

2.4. Responsabilidades 

- Técnicos, ajudantes da CONTRATADA e fiscais de execução do serviço da CONTRATANTE. 

http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/ComissoesTri/ctpp/oquee/conteudo/nr18/default.asp
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3. Recebimento – Testes e Critérios de Medição 

3.1. Comissionamento e Teste em Fábrica dos Quadros Elétricos de Baixa Tensão: 

- Todos os quadros elétricos deverão ser testados em fábrica e em campo (antes da sua 
ativação), conforme previsto na norma NBR 5410, sendo, no mínimo, realizados os 
seguintes testes de rotina: 

 Inspeção do conjunto, incluindo inspeção das instalações elétricas e ensaio 
do funcionamento elétrico; 

 Verificação das conexões dos condutores; e 

 Verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica dos circuitos 
de proteção. 

- Os relatórios com o resultado dos ensaios realizados em cada quadro elétrico 
deverão ser assinados pelo engenheiro responsável da CONTRATADA que realizou os 
testes. 

- Não será permitido conectar mais de um cabo por terminal do disjuntor ou cabo 
com bitola acima da especificada pelo fabricante, sem a devida instalação de 
barramento ou terminal específico para este fim. 

3.2. Objetivo: 

- O comissionamento e testes dos quadros elétricos de baixa tensão tem por objetivo 
garantir: 

o Que a montagem dos quadros elétricos seguiu os projetos executivo e de 
fabricação conforme foram aprovados; 

o A correta execução, montagem, conexões dos cabos, equipamentos e 
materiais presentes no quadro; e 

o Que o quadro, antes de entrar em operação, passou por todos os testes 
mínimos indicados na norma NBR 5410. 

3.3. Execução dos Serviços/Testes: 

- Os testes serão realizados em duas etapas, teste em fábrica e teste em campo. 

- Após realizar a produção do quadro elétrico, a CONTRATADA informará à 
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do Metrô-DF para ser realizado o teste em fábrica. 

3.4. Teste em Fábrica 

- O teste em fábrica visa verificar a montagem e funcionamento do quadro elétrico 
fabricado e que será fornecido pela CONTRATADA e consiste em duas etapas. 

- Na primeira etapa (Teste em Fábrica), será realizada uma inspeção visual, com 
planilha de teste, a partir do projeto de fabricação (IMPRESSO) APROVADO e 
ASSINADO, em sua última versão, pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF, 
contemplando verificação de todas as folhas do projeto de fabricação, como Layout, 
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circuito de força, comandos elétricos, plaquetas de identificação do quadro e 
componentes, confirmação de materiais, equipamentos e quantitativos, conforme 
lista de materiais. 

- Caso exista(m) divergência(s) do projeto de fabricação com o quadro elétrico 
fabricado, esta(s) deverá(ão) ser corrigida(s) em fábrica (caso a divergência seja na 
montagem) e/ou no projeto (DE – desenho) pela CONTRATADA. Caso o projeto de 
fabricação tenha que ser atualizado/corrigido pela CONTRATADA, deverá ser emitida 
nova revisão para APROVAÇÃO e ASSINATURA pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF 
e, somente após aprovação e nova verificação, seguirá para a segunda etapa do 
teste em fábrica. 

- A segunda etapa (Teste Elétrico) consistirá, na seguinte ordem, de verificação e 
reaperto das conexões, teste de continuidade dos materiais e equipamentos, testes 
de resistência de isolamento e tensão aplicada ao dielétrico e ensaios de 
funcionamento, com planilha de teste. 

- Os testes deverão apresentar minimamente: 
o Teste de continuidade dos condutores (conforme item 7.3.2 da NBR 5410); 
o Resistência de isolamento (conforme item 7.3.3 da NBR 5410); 
o Ensaio de Tensão Aplicada (conforme item 7.3.6 e anexo M da NBR 5410); e 
o Ensaios de Funcionamento (conforme item 7.3.7 da NBR 5410). 

  
3.5. Teste em Campo 

- Após aprovação do teste em fábrica do(s) quadro(s) elétrico(s), comprovado por 
relatório aprovado e assinado pelo engenheiro responsável da CONTRATADA que 
realizou os testes, este(s) deve(m) ser encaminhado à obra. 

- Após instalação na obra, em seu local de projeto, todo quadro deve passar por nova 
inspeção, contendo no mínimo: 
o Inspeção visual para verificação do estado geral do quadro (pintura, plaquetas 

de identificação, porta documentos etc.); 
o Reaperto de todas as conexões dos equipamentos; e 
o Relatório de teste e instalação final do quadro elétrico. 

 
3.6. Mensuração dos serviços: 

- un – por unidade. 

- Os quadros elétricos serão medidos em “UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA”, 
devendo a medição ser realizada da seguinte forma: 

1. Será medido 60% do item após “TESTE EM FÁBRICA” realizado e 
fornecimento do quadro elétrico na obra, com o relatório dos ensaios 
realizados assinado por engenheiro responsável da CONTRATADA. 

2. Será medido 40% do item após “TESTE EM CAMPO” realizado, com o quadro 
instalado em seu local de projeto, com o relatório dos ensaios realizados 
assinado por engenheiro responsável da CONTRATADA. 

- A aceitação do(s) quadros(s) elétrico(s) estará condicionada à correta execução das 
instalações, respeitando rigorosamente os projetos, as normas e às boas condições da 
instalação e dos materiais empregados. 

3.7. Serviços inclusos nos preços: 

- Fornecimento e instalação de materiais (quadro elétrico e acessórios), fornecimento de 
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ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária e suficiente; preparo e 
transporte; execução de conexões; reparos na infraestrutura após a instalação; e 
limpeza após a conclusão do serviço; 

- Teste em fábrica. 
 

4. Normativos e Práticas Complementares 

Dentre as normas da ABNT e ANSI/TIA atinentes ao assunto, deve haver particular atenção para 
as seguintes: 

- IEC 61439-1 – Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão. Parte 1: Regras 
gerais. 

- IEC 61439-2 – Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão. Parte 2: Conjuntos 
de manobra e comando de potência. 

- IEC 61140 – Protection against electric shock - Common aspects for installation and 
equipment. 

- IEC 60947-3 – Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão. Parte 3: 
Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores e unidades combinadas 
com fusíveis. 

- ABNT NBR IEC 60947 Partes 1, 2 e 3 – Dispositivo de manobra e comando de baixa 
tensão. 

- IEC 61643-1 – Dispositivo de proteção contra surtos em baixa tensão. Parte 1: 
Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa 
tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio. 

- IEC 60269-2 – Amendment 1 – Low-voltage fuses – Part 2 Supplementary 
requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial 
application) – Examples of standardized systems off uses A to K. 

- DIN VDE 0636 – Low-voltage fuses. 

- IEC 61008-1 – Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 
protection for household and similar uses (RCCB’s). Part 1: General rules. 

- IEC 61008-2-2 – Residual current operated circuit-breakers without integral 
overcurrent protection for household and similar uses (RCCB’s). Part 2-2: Applicability 
of the general rules ro RCCB’s funcionally dependent on line voltage. 

- DIN EN 61543 VDE 0664-30 – Residual current-operated protective device (RD’s) for 
household and similar use – Eletromagnetic compatibility. 

- DIN EN 60060-2 VDE 0432-2 – High-voltage test techniques- Part 2: Measuring 
systems. 

- DIN EN 62423 VDE 0664-40 – Type F and type B residual current operated circuit-
breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar 



 

 CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

Revisão 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha 237 / Nº total folhas 244 

 

 

uses. 

- DIN EN 50005 - low voltage switchgear and controlgear for industrial use; terminal 
marking and distinctive number general rules. 

- DIN VDE 0106-100 - Protection against electric shock. 

- ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP). 

- DIN 40050 - Degrees of protection by enclosures provided by enclosures; protection of 
electrical equipment againts contact, foreign bodiesand water. 

- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 

 

  

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=369851
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11. Instalações Mecânicas 
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11.1.   Instalação e Montagem das Escadas Rolantes 

Etapa: Instalações Mecânicas 
 

Palavras-Chave: escadas rolantes, trilhos, redutor, correntes.  
 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- A CONTRATADA deverá ter especial cuidado com o projeto, fabricação e 
instalação de todos os componentes do sistema de transmissão dos esforços, 
desde o motor até os degraus da escada rolante, incluindo as correntes e seus 
roletes, tendo em vista as condições ambientais a que deverão estar expostos, 
bem como suas condições de carregamento. 
 

2. Materiais e Equipamentos 

- Escada rolante para transporte público, de acordo com os requisitos da norma 
NBR-NM-195;  

- Instalado em local coberto, porém sujeitos à ação de chuva indireta e sol, à 
poluição atmosférica e urbana, inclusive em ambientes úmidos resultantes de 
infiltrações e seus componentes expostos a detritos normais à instalação dessa 
natureza, com intensa circulação de passageiros e água proveniente da lavagem 
dos pisos; 

- Altitude do local de instalação de aproximadamente 1.200 m, em relação ao nível 
do mar, com temperatura ambiente entre 0º C e 40º C;  

- Sentido de operação reversível; 

- Lubrificação automática ajustável, centralizada para as correntes de acionamento 
principal (quando existir), correntes dos degraus e dos corrimãos; 

- Altura entre o corrimão e a borda do degrau entre 900 mm e 1.100 mm ou 
conforme norma vigente; 

- Os painéis elétricos deverão ser instalados externamente e próximos à escada 
rolante, numa altura adequada para sua operação. Na impossibilidade, a 
CONTRATADA deverá apresentar uma proposta para aprovação pelo METRÔ-DF; 

- Distância de parada configurável entre a máxima e a mínima, para todas as 
velocidades, conforme estabelecido na norma NBR-NM-195; 

- Fechamento da escada rolante em aço inoxidável com acabamento superficial do 
tipo escovado; 

- Os botões de acionamento deverão ser do tipo antivandalismo e, quando expostos 
à ação de intempérie, deverão possuir grau de proteção de no mínimo IP-54; 

- O tratamento superficial de peças de aço carbono deverá ser adequado às 
condições de exposição às quais a escada rolante estará submetido; 

- Vida útil mínima da escada rolante de 140.000 horas sem necessidade de reparos 
de grande porte; 

- Disponibilidade de 99 %; 

- Grau de proteção para todas as instalações elétricas deverá ser no mínimo IP-54, 
com exceção dos motores de acionamento que deverão ter grau de proteção IP-55, 
conforme estabelecido na norma NBR-IEC-60529; 
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- Todos os componentes da escada rolante deverão possuir, gravados em seu corpo, 
o nome do fabricante e o código da peça (part number); 

- Todos os componentes deverão ser facilmente removíveis. 
 

3. Recebimento –  

Recebimento: 

- Durante as obras, as escadas rolantes deverão estar plenamente protegidas de 
maneira que na entrega final, não haja nenhum dano, risco, mancha, ou mau 
funcionamento por mau uso, ou sujeira de obra, sob o risco de haver a necessidade 
de troca da peça danificada à custa da CONTRATADA. 

4. Normativos 

A escada rolante deverá atender às prescrições dos dispositivos normativos e legais de âmbito 
Federal e Distrital que tratam da acessibilidade universal. 

Todos os componentes e materiais incorporados ao fornecimento do equipamento deverão 
ser projetados, fabricados e testados de acordo com as seguintes normas, exceto onde 
especificamente mencionado em contrário: 

- Decreto 36225 de 31/12/2014 – Código de edificações do Distrito Federal; 

- NBR-5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- NBR-7348 – Pintura industrial – Preparação de superfície de aço com 
jateamento abrasivo ou hidrojateamento; 

- NBR-9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos; 

- NBR-10147 – Escadas rolantes e esteiras rolantes – Inspeções e ensaios de 
aceitação, periódicos e de rotina; 

- NBR-14021 – Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano; 

- NBR-15239 – Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e 
mecânicas; 

- NBR-IEC-60529 – Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP); 

- NBR-NM-195 – Escadas rolantes e esteiras rolantes – Requisitos de segurança 
para construção e instalação. 
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As normas acima deverão ser consideradas nas suas versões mais atualizadas. 

Na ausência de normas da ABNT a respeito de algum assunto ou detalhe envolvido, deverão 
ser utilizadas as seguintes normas internacionais, em sua última edição na data da execução do 
serviço: 

- AISI – American Iron and Steel Institute; 

- ANSI – American National Standard Institute; 

- ASTM – American Society for Testing Materials; 

- AWS – American Welding Society; 

- DIN – Deutsche Industrie Normen; 

- ISO – International Standard Organization; 

- NEC – National Electrical Code; 

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association; 

- SSPC – Steel Structure Painting Council; 

- UNE-EN – Normas da Comunidade Econômica Européia. 
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11.2.   Instalação e Montagem dos Elevadores 

Etapa: Instalações Mecânicas 
 

Palavras-Chave: elevadores, cabina, portas, interfone, Elevador,casa de máquinas, 
poço de elevador, motor, contrapeso.  

 

1. Processo Executivo – Fiscalização 

- A CONTRATADA deverá executar serviços de  fabricação, transporte, instalação, 
ajustes, testes de funcionamento e implantação. 

- Deverão ser previstos todos os dispositivos de conforto, segurança e 
emergência, tais como freios, sinalizações visuais e audíveis, ventiladores, 
interfone, campainha, botão de alarme, botoeira de acionamento de portas e 
pavimentos, entre outros: 

2. Materiais e Equipamentos 

- Elevador elétrico sem casa de máquinas, para transporte público e destinado a 
portadores de necessidades especiais, de acordo com os requisitos das normas 
NBR-9050 e NBR-NM-313; 

- Instalado em local coberto, porém sujeitos à ação de chuva indireta e sol, à 
poluição atmosférica e urbana, inclusive em ambientes úmidos resultantes de 
infiltrações e seus componentes expostos a detritos normais à instalação dessa 
natureza, com intensa circulação de passageiros e água proveniente da 
lavagem dos pisos; 

- Duas paradas; 

- Os painéis elétricos poderão ser instalados externamente ao elevador. Na 
condição de estarem expostos aos usuários, eles deverão compor 
harmoniosamente com os batentes e portas do pavimento tanto no aspecto 
estético quanto à especificação do material; 

- Os botões de acionamento deverão ser do tipo antivandalismo e, quando 
expostos à ação de intempérie, deverão possuir grau de proteção de no 
mínimo IP-54; 

- O tratamento superficial de peças de aço carbono deverá ser adequado às 
condições de exposição às quais o elevador estará submetido; 

- Grau de proteção para todas as instalações elétricas deverá ser no mínimo IP-
54; 

- Todos os componentes deverão ser facilmente removíveis. 
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3. Recebimento –  

Recebimento: 

- Durante as obras, a cabine e as portas dos pavimentos deverão estar plenamente 
protegidas de maneira que na entrega final, não haja nenhum dano, risco, mancha, 
ou mau funcionamento por mau uso, ou sujeira de obra, sob o risco de haver a 
necessidade de troca da peça danificada à custa da CONTRATADA. 

 

4. Normativos 

O elevador deverá atender às prescrições dos dispositivos normativos e legais de âmbito 
Federal e Distrital que tratam da acessibilidade universal. 

Todos os componentes e materiais incorporados ao fornecimento do equipamento deverão 
ser projetados, fabricados e testados de acordo com as seguintes normas, exceto onde 
especificamente mencionado em contrário: 

- Decreto 36225 de 31/12/2014 – Código de edificações do Distrito Federal; 

- NBR-5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

- NBR-7348 – Pintura industrial – Preparação de superfície de aço com 
jateamento abrasivo ou hidrojateamento; 

- NBR-9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos; 

- NBR-14021 – Transporte – Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano; 

- NBR-16042 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança 
para construção e instalação de elevadores sem casa de máquinas; 

- NBR-IEC-60529 – Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP); 

- NBR-NM-207 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança 
para construção e instalação; 

- NBR-NM-313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para 
construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das 
pessoas, incluindo pessoas com deficiência. 

Na ausência de normas da ABNT a respeito de algum assunto ou detalhe envolvido, deverão 
ser utilizadas as seguintes normas internacionais, em sua última edição na data da execução do 
serviço: 

- AISI – American Iron and Steel Institute; 

- ANSI – American National Standard Institute; 

- ASTM – American Society for Testing Materials; 

- AWS – American Welding Society; 
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- DIN – Deutsche Industrie Normen; 

- ISO – International Standard Organization; 

- NEC – National Electrical Code; 

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association; 

- SSPC – Steel Structure Painting Council; 

- UNE-EN – Normas da Comunidade Econômica Européia. 

 

 
 

 


