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1 OBJETIVO 

O presente documento técnico tem como objetivo apresentar as técnicas , as 
necessidades e os requisitos básicos para os serviços de modernização da proteção 
das estruturas de concreto contra infiltrações de água, nas instalações da Companhia 
do Metropolitano de São Paulo - METRÓ. 

2 GENERALIDADES 

Os serviços objetivam alcançar plenas condições operacionais das estruturas 
metroviárias, garantindo a confiabilidade sistêmica, preservando suas final idades, suas 
características, bem como a imagem do Metrô. 

Também é objeto dessa especificação a melhoria geral do desempenho, que deve ser 
obtida concomitantemente à atuação na eliminação de anomalias nas estruturas 
detectadas ou não em inspeções e anál ises cadastrais das instalações existentes. 

2.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços principais que envolvem o escopo previsto nesta Especificação referem
se a reparos de patologias em estruturas de concreto como injeção de fissuras com 
presença de infiltração, instalação de drenas e tratamento de juntas. 

A Contratada deverá realizar os serviços previstos nesta Especificação mediante 
solicitação da Fiscalização do Metrô, baseada em necessidades apontadas pelas 
equipes de campo no decorrer do prazo contratual. 

2.2 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 

A Contratada deverá efetuar inspeção preliminar ao início de cada atividade, sem 
custos adicionais, visando reconhecimento geral, avaliação da extensão e 
características locais dos serviços, previsão dos eventuais equipamentos para 
acesso e isolamento de áreas, programação de datas e horários em função de 
restrições operacionais e estabelecimento da convivência entre a Contratada, a 
equipe de Fiscalização, as equipes da Operação do Metrô, bem como outras 
Contratadas que estejam realizando atividades na estação. 

Equipamentos ou anomalias que constituam interferências que possam impedir ou 
dificultar a execução das atividades deverão ser detectados na inspeção preliminar. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Caso não seja possível a remoção com recursos previstos nesta Especificação, a 
Contratada deverá comunicar previamente ao Metrô para providências, 
postergando-se a execução dos serviços nestes locais. 

Todas as atividades deverão atender às Normas Técnicas e Ambientais inerentes 
às características da prestação e execução dos serviços. 

Os materiais a serem fornecidos/instalados deverão estar em bom estado e ser 
adequadamente protegidos contra intempéries e danos. 

Quaisquer danos efetuados às instalações em geral deverão ser reparados pela 
Contratada, sem incidência de ônus adicionais para o Metrô. 

A execução dos serviços, em todas as suas etapas, deverá ser realizada por 
profissionais habilitados ou especializados, dentro da adequada técnica construtiva 
e atendendo às especificações de serviços. 

NOTA 01 :A Contratada deverá dimensionar as equipes para execução das 
atividades atendendo impreterivelmente o prazo de execução 
estipulado em Contrato. 

A Contratada deverá realizar documentação fotográfica dos serviços, documentando 
a situação antes e após a execução dos serviços, sem ônus adicionais para o Metrô. 

O relatório fotográfico deverá ser apresentado em relatório final identificando e 
relacionando, através de legenda, local, anomalia, ação adotada e resultado obtido 
e outras características, a critério da Fiscalização do Metrô. 

Todos os serviços deverão considerar o fornecimento e/ou execução, por parte da 
Contratada, sem incidência de ônus adicionais para o Metrô, de: 

- carga, transporte, descarga de todos os materiais e equipamentos no local 
dos serviços, incluindo custos diretos e indiretos com materiais, mão de 
obra, equipamentos e taxas necessárias; 

- preparo dos locais de trabalho, como limpeza manual, com ferramentas 
manuais ou mecânicas, quando necessários e/ou a critério da Fiscalização 
do Metrô, incluindo custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra 
e equipamentos necessários; 

- croquis, relatórios com fotos, e levantamentos para acompanhamentos e 
controles de execução dos serviços, quando necessários e/ou a .critério da 
Fiscalização do Metrô, incluindo custos diretos e indiretos com materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários; 

- isolamento e proteção da área de trabalho utilizando-se de cones 
refletivos, bloqueios móveis, fitas sinalizadoras, entre outros, quando 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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necessário e/ou a critério da Fiscalização do Metrô, incluindo custos diretos 
e indiretos com materiais, mão de obra e equipamentos necessários para 
sua instalação, manutenção durante todo o período de duração da obra e 
posterior remoção ao final dos trabalhos; 

- extensões e transformadores, para ligações dos equipamentos elétricos, 
incluindo custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários para sua instalação, manutenção durante todo 
o período de duração da obra e posterior remoção ao final dos trabalhos; 

- conjunto de iluminação básica (extensões, lâmpadas, transformadores, 
equipamentos de proteção elétrica, etc.) e complementar, de acordo com 
as normas do MT e da ABNT, incluindo custos diretos e indiretos com 
materiais, mão de obra e equipamentos para sua instalação, manutenção 
durante todo o período de duração da obra e posterior remoção ao final 
dos trabalhos; 

- fornecimento, manutenção e retirada de todo e qualquer elemento e 
instalação provisória utilizada para execução dos serviços, incluindo custos 
diretos e indiretos com materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários; 

- remoção e retirada das dependências do Metrô de todo material, 
equipamento e sujidade (limpeza constante) proveniente da execução dos 
serviços, incluindo custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários; 

- remoção e retirada de todo entulho/solo escavado proveniente da 
execução dos serviços, incluindo custos diretos e indiretos com materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários para carga, transporte, descarga 
e espalhamento, das dependências do Metrô ao bota-fora (até 50 km de 
distância). 

- fornecimento de todos os equipamentos e materiais para proteção 
individual e coletiva necessários para realização das atividades com 
segurança, bem como todos os indicados pela Fiscalização do Metrô; 

- encargos e adicionais relativos aos trabalhos em horário noturno, 
ambientes periculosos ou insalubres; 

custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, acessórios e transportes envolvidos em deslocamentos e 
preparação para início dos serviços; 

- custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e equipamentos 
referentes a tempos improdutivos, inerentes às condições operacionais e 
de segurança das_ áreas de trabalho, bem como à ocorrência de condições 
climáticas desfavoráveis. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- Obter autorizações e alvarás necessários a execução dos serviços junto 

aos respectivos órgãos competentes. 

- A adoção de boas práticas ambientais, conforme discriminado no item 
2.3.1 desta ES; 

- Soluções técnicas que garantam a não contaminação da superestrutura da 
via (lastro, sublastro e não contaminantes) com produtos, misturas, lama, 
etc. 

2.3 REQUISITOS GERAIS DOS SERVIÇOS 

2.3.1. Boas práticas ambientais (sem ônus adicionais para o metrô) 

A Contratada deverá atentar para realizar suas atividades dentro das boas 
práticas ambientais, o que equivale dizer: 

a) não poluir e prevenir-se da poluição do ar, água e solo, garantido a sallde 
da comunidade em geral; 

b) levantar quais são os principais itens potenciais de poluição da atividade; 

c) programar ações para controle, redução e eliminação deste potencial de 
poluição; 

d) estabelecer metas para atendimento; 

e) comunicar seus empregados; 

f) acompanhar mês a mês a implantação das ações programadas; 

g) comunicar sistematicamente ao Metrô sobre o planejamento e andamento 
das atividades. 

Antes do início da realização dos serviços: 

a) monitorar ruídos derivados de suas atividades que possam extrapolar os 
limites físicos das instalações; 

b) verificar as possibilidades de redução de resíduos na origem, analisando as 
práticas específicas a cada processo; 

' 
c) realizar destinação correta dos resíduos que não puderam ser reutilizados 
no processo ou em outros; 

d) realizar o inventário de resíduos e planejar previamente as possibilidades de 
tratamento de cada um (redução, reutilização, reciclagem, aterros, co
processamento, regeneração de fluídos refrigerantes, incineração). 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Trabalho em altura 

Todo trabalho efetuado acima de 2,0 (dois) metros de altura do piso 
imediatamente abaixo, deve ser precedido de cuidadoso planejamento, de modo 
a verificar os seguintes itens: 

- utilização de equipamentos de proteção individual, como calçado de 
segurança com solado antiderrapante, óculos de segurança com proteção 
lateral e lentes que protejam contra raios solares para evitar ofuscamento 
pelo reflexo do sol, cinturão de segurança tipo paraquedista conectado a 
pontos de ancoragem adequados, etc.; 

- instalação de sistema móvel de trabalho com pontos de ancoragem 
existentes, como estruturas fixas, parafusos tipo olhai, linhas de 
segurança, dispositivos de ancoragem , etc.; 

- verificação do estado e resistência das telhas, quando necessário efetuar 
passagem sobre coberturas; 

controle médico e qualificação dos trabalhadores para execução de 
atividades em alturas; 

- observação das condições climáticas, sendo proibido o trabalho com chuva 
ou vento em locais abertos; 

- atendimento da NR-35 - TRABALHO EM ALTURA. 

Previamente ao início das atividades, serão necessanos o isolamento e a 
proteção da região localizada imediatamente abaixo da área de trabalho, a cargo 
da CONTRATADA, de modo a impedir o trânsito de veículos e pessoas não 
participantes da execução da atividade. 

A CONTRATADA deverá prever proteções tipo tablado de madeira, fixadas na 
estrutura, ou dispositivos equivalentes, que garantam a segurança necessária aos 
transeuntes e às instalações do METRO contra quedas acidentais de materiais e 
ferramentas. 

Na utilização de andaimes, prever todos os cuidados, bem como os elementos 
inibidores de deslocamentos indesejados, tais como travas metálicas 
incorporadas ao conjunto, sapatas fixas, sapatas móveis com dispositivo de trava, 
amarração à estrutura fixa, tábuas travadas com espessura mínima de 2,5 em 
(sem emendas e/ou rachaduras). 

Equipamentos e materiais como andaimes, entulhos, sucatas, etc., deverão 
permanecer isolados do usuário através de fita inibidora de acesso, bloqueios, 
tripés, etc., devidamente sinalizados, observando-se a correta fixação dos 
mesmos. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Melrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Equipamentos e materiais referentes a dispositivos implantados em níveis 
superiores às instalações do METRÓ e de circulação dos transeuntes deverão estar 
firmemente solidários às estruturas em que se encontram dispostos, a fim de se 
evitar sinistros em função de queda acidental dos mesmos. 

Trabalho em espaço confinado 

Todo trabalho executado em área ou ambiente não projetado para ocupação 
humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação 
existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a 
deficiência ou enriquecimento de oxigênio. 

Antes da execução dos serviços a CONTRATADA deverá implementar medidas 
de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas provendo 
meios e condições para que eles possam atuar em conformidade com a NR 33 -
SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS. Os 
procedimentos para execução dos trabalhos nestas áreas deverão ter aprovação 
da fiscalização do METRÓ antes da execução das atividades. 

O fornecimento de equipamentos e ferramentas apropriados para trabalho em 
espaço confinado fica responsabilidade da CONTRATADA não acarretando ônus 
adicionais para o METRÓ. 

Previamente ao início das atividades, serão necessanos o isolamento e a 
proteção da região localizada imediatamente abaixo da área de trabalho, a cargo 
da CONTRATADA, de modo a impedir o trânsito de veículos e pessoas não 
participantes da execução da atividade. 

A CONTRATADA deverá prever proteções tipo tablado de madeira, fixadas na 
estrutura, ou dispositivos equivalentes, que garantam a segurança necessária aos 
transeuntes e às instalações do METRÓ contra quedas acidentais. 

2.3.4. Planejamento (sem ônus adicionais para o metrô) 

Previamente ao início das atividades a CONTRATADA deverá elaborar e 
apresentar (para aprovação) do Metrô plano de gerenciamento contemplando o 
planejamento das atividades que serão desenvolvidas no contrato. 

O Metrô a partir da assinatura do contrato fornecerá as atividades e locais de 
atuação prioritários e caberá a CONTRATADA elaborar o relatório de 
levantamento das áreas a serem tradas e interferências item 3.1 existentes que 
será o subsídio para a elaboração planejamento estratégico. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabil idade sobre ele. 
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Deverão ser levantados também elementos que precisam de cuidados especiais 
quanto à proteção para execução das atividades, tais como: 

- Canaleta da linha de bloqueio e ralos em geral (desenvolver as atividades 
protegendo as canaletas da poeira e resíduos, melhorar a limpeza do 
local); 

- Corrimão, luminárias (providenciar proteção mecânica quando as 
atividades forem desenvolvidas); 

- Dispositivos de via permanente (providenciar proteção mecân ica quando 
as atividades forem desenvolvidas); 

- Obras de arte (providenciar proteção mecânica quando as atividades forem 
desenvolvidas); 

- Equipamentos de ar condicionado e dutos de ventilação (providenciar 
proteção mecânica quando as atividades forem desenvolvidas). 

A CONTRATADA deverá apresentar ao Metrô os procedimentos de proteção para 
cada elemento devendo acompanhar também o relatório "antes e depois" (sem 
ônus ao Metrô). Sem a aprovação dos procedimentos pela fiscalização nenhuma 
atividade poderá ser executada nas proximidades dos elementos. 

O para cada local a CONTRATADA deverá apresentar um planejamento 
contendo no mínimo: 

1. Composição das equipes juntamente com suas metas; 
2. Cronograma da execução das atividades por local, considerando quando 

necessário as restrições de horário. 
3. Estratégias de contornos para os pontos críticos, avaliação de riscos 

estratégicos para resposta. 
4 . Logística para deslocamento de materiais, equipamentos, infraestrutura e 

da equipe. 

O planejamento da execução deverá ser alinhado com as equipes de Manutenção 
e Operação do Metrô, cabendo ao Metrô avaliar se a estratégia é exequível e 
viável. 

Execução 

As implicações de cada local que serão desenvolvidos os serviços deverão ser 
avaliadas conforme levantamento apurado no Relatório de Levantamento de área 
de tratamento e interferência item 3.1 identificando a existência de interferências, 
patologias, logística de trabalho, dimensionamento de equipes e demais itens que 
a fiscalização exigir. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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O desenvolvimento das atividades deverá ser registrado em boletins de campo e 
diário de obras que serão verificados e vistados pela fiscalização. 

NOTA 01: O boletim deve conter o registro dos produtos e materiais que serão 
utilizados contendo no mínimo as seguintes informações: número de 
lote e data de validade. O boletim deverá reg istrar também a indicação 
do local que o produto será utilizado. Reforçamos a necessidade de 
que os materiais e produtos que serão utilizados sejam enviados a obra 
na embalagem original do fabricante, contendo o número de lote e data 
de validade. 

A execução das atividades se desenvolverá de forma a não comprometer a 
integridade dos sistemas metroviários, equipamentos, redes de utilidades 
públicas existentes dentro da área de influência das atividades. Para garantia de 
segurança dos envolvidos na atividade e da operação comercial os serviços na 
área da via permanente serão realizados com a via metroviária desenergizada ou 
isolada com material apropriado item 4.26, portanto em horário restrito Uornada 
noturna com restrição de vias). 

A presente especificação define as técnicas de tratamentos que visam combater 
as infiltrações, sendo este objeto de cadastro preliminar executado ao longo das 
linhas e que será disponibilizado pela METRÔ. 

Os sistemas básicos de tratamento preconizados são: 

- tratamentos de trincas, pontos de infiltração concentrada ou áreas com 
infiltração dispersa, com materiais cristalizantes, como tratamento auxiliar, 
prévio, ou como solução definitiva (itens 3.5 , 3.6 , 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 , 3.12, 
3. 13, 3.14 e 3.15); 

- revestimento impermeabilizante a base de argamassa polimérica, 
geralmente como tratamento final, nos locais de relevante importância 
funcional, a critério da fiscalização (item 3.9); 

- injeção química de resinas de poliuretano para selagem definitiva, 
associada ou não à injeção de resina de poliuretano hidroativado de alta 
expansibilidade, para casos onde não há necessidade de recuperação da 
monoliticidade da estrutura, como solução definitiva ou também como 
tratamento auxiliar, em locais com impossibilidade de acesso (item 3.10 e 
3.11 ); 

- injeções ou tratamentos em trincas ou anomalias que requerem também a 
recuperação da monoliticidade da estrutura - Injeções de microcimento 
(item 3.12) ou resinas epóxi especiais (3. 13 e 3:14); 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- implantação de novos elementos de vedação de juntas de dilatação (item 
3.21 .2), de forma parcial ou associada ao método de tratamento de juntas 
com resina de poliuretano (item 3.21 .1). 

Também são especificados serviços auxiliares para combate inicial de infiltrações 
de fluxo intenso e ininterrupto como por exemplo furos e drenas de aHvio, 
conforme item 3.18. 

Serviços complementares são especificados conforme item 3.19. 

A eventual necessidade de acabamento do concreto aparente, ao final dos 
tratamentos, é especificada no item 3.20. 

Em função de características próprias do tipo de revestimento, estrutura ou 
necessidade de recuperação do Metrô, tratamentos específicos são 
apresentados: 

- para túneis NATM, no item 3.17.1; 

- para túneis Shield com anéis metálicos no item 3.17.2; 

- para túneis Shield com anéis de concreto no item 3.17.3. 

Critério de aceitação de metodologia e materiais. 

Os tratamentos visam estancar a entrada de água pelas estruturas, através de 
solução que garanta que a infiltração não mais retornará naquela regiao, bem 
como o não comprometimento das estruturas, pelo tratamento executado, 
permitindo resgatar o bom aspecto da peça e do conjunto estrutural. 

A Contratada deverá assumir total responsabilidade quanto ao desempenho 
das metodologias e produtos impermeabilizantes utilizados, exigindo-se, 
contudo, que os materiais escolhidos pela Contratada, principalmente para os 
tratamentos de infiltrações pelo método de injeção química, revestimento 
impermeabilizante de argamassa polimérica e cristalização e sejam aqueles 
referenciados neste documento. 

Na fase de execução dos serviços, para alternativas de metodologias ou ainda, 
para produtos de nova geração do mesmo fabricante dos produtos 
referenciados, caso o METRO julgue oportuno e como forma de homologação 
para aplicação final, deverão ser realizados testes de aplicação em campo, 
avaliando-se a eficácia da metodologia e/ou produto. 

O tratamento teste será realizado pela Contratada para as situações de 
infiltrações à que a metodologia e/ou produto se propõe solucionar, em local 
nas linhas do METRO, definido pela METRÓ em conjunto com a Contratada. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo nAo pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A llberaçAo deste documento nAo exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Caso o METRÓ não aprove o produto e/ou material, a contratada deverá utilizar 
aqueles indicados neste documento. 

Os produtos deverão possuir características de não toxidade, não 
comprometimento da potabilidade de água de lençóis freáticos e 
principalmente de não ataque aos componentes da estrutura existente. 

O uso dos produtos impermeabilizantes também deverá preservar o aspecto 
visual da peça de concreto, evitando outras reações futuras, pela ação do 
tempo ou intempéries. 

2.4 CARACTERISTICAS E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá efetuar inspeção preliminar ao início de cada atividade, 
sem custos adicionais, visando reconhecimento geral, avaliação da extensão e 
características locais a serem tratadas, previsão dos eventuais equipamentos para 
acesso e isolamento de áreas, programação de datas e horários em função de 
restrições operacionais, e estabelecimento da convivência entre a CONTRATADA, 
a equipe de Fiscalização, as equipes da Operação do METRÓ, bem como outras 
Contratadas que estejam realizando atividades na estação. 

Equipamentos ou anomalias que constituam interferências que possam impedir ou 
dificu ltar a execução das atividades previstas nesta Especificação deverão ser 
detectados na inspeção preliminar, e comunicadas previamente ao METRÓ para 
providências, postergando-se a execução dos serviços nestes locais, caso não seja 
possível à remoção pela CONTRATADA com recursos previstos nesta 
Especificação. 

Todas as atividades deverão atender as Normas Técnicas e Ambientais inerentes 
às características da prestação e execução dos serviços. 

NOTA 01: A CONTRATADA deverá dimensionar as equipes para execução das 
atividades atendendo impreterivelmente prazo de execução dos 
serviços. 

NOTA 02: Materiais e serviços danificados não serão aceitos. 

Quaisquer danos efetuados às instalações em geral deverão ser reparados pela 
CONTRATADA, sem incidência de ônus adicionais para o METRÓ. 

Todos os serviços, objetos desta ·Especificação, deverão considerar o fornecimento 
e/ou execução, por parte da CONTRATADA, sem incidência de ônus adicionais para 
o METRÔ, de: 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros . 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- carga, transporte, descarga de todos os materiais e equipamentos no local 

dos serviços incluindo os custos diretos e indiretos com materiais, mão de 
obra, equipamentos e taxas (fretes etc) necessárias; 

- preparo das superfícies de trabalho, com ferramentas manuais ou 
mecânicas, quando necessários e/ou a critério da fiscalização do METRÓ, 
incluindo os custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários; 

- croquis, relatórios com fotos, e levantamentos para acompanhamentos e 
controles de execução dos serviços, quando necessários e/ou a critério da 
fiscalização do METRÓ, incluindo os custos diretos e indiretos com 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários; 

- isolamento e proteção da área de trabalho utilizando-se de cones 
refletivos, bloqueios móveis e fitas sinalizadoras, quando necessário e/ou 
a critério da fiscalização do METRÓ, incluindo os custos diretos e indiretos 
com materiais, mão de obra e equipamentos necessários para sua 
instalação, remoção e manutenção; 

- extensões e transformadores, para ligações dos equipamentos elétricos, 
incluindo os custos diretos e indiretos com recursos materiais, mão de obra 
e equipamentos para sua instalação, remoção e manutenção; 

- conjunto de iluminação básica (extensões, lâmpadas, transformadores, 
equipamentos de proteção elétrica etc) e complementar, de acordo com as 
normas do MT e da ABNT, incluindo os custos diretos e indiretos com 
materiais, mão de obra e equipamentos para sua instalação, remoção e 
manutenção; 

- fornecimento, manutenção e retirada de todo e qualquer elemento e 
instalação provisória complementar utilizada para execução dos serviços, 
incluindo os custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários; 

- remoção e retirada das dependências do METRÔ de todo material, 
equipamento e sujidade (limpeza constante) proveniente da execução dos 
serviços, incluindo os custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra 
e equipamentos necessários; 

- remoção e retirada de todo entulho proveniente da execução dos serviços, 
incluindo os custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários para a carga, transporte, descarga e 
espalhamento, das dependências do METRÓ ao bota-fora (até 50 km de 
distância), com exceção para os resíduos perigosos, que deverão receber 
tratamento adequado, conforme item 4.28 desta Especificação; 

- fornecimento de todos os equipamentos e materiais para proteção 
individual e coletiva necessários para realização das atividades com 
segurança, bem como todos os indicados pela fiscalização do METRÔ; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros . 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- encargos e adicionais relativos aos trabalhos em horário noturno, 
ambientes periculosos ou insalubres; 

- os custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, acessórios e transportes envolvidos em deslocamentos e 
preparação para início dos serviços; 

- os custos diretos e indiretos com materiais, mão de obra e equipamentos 
referentes a tempos improdutivos, inerentes às condições operacionais e 
de segurança das áreas de trabalho, bem como à ocorrência de condições 
climáticas desfavoráveis; 

- mão de obra, materiais, acessórios e equipamentos previstos na presente 
Especificação, bem como os não previstos, mas necessários ou 
complementares à execução dos respectivos serviços, considerando-se 
tanto os custos diretos quanto os indiretos. 

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE ÁREA DE TRATAMENTO E 
INTERFERÊNCIA (sem ônus) 

O relatório de levantamento de área de tratamento e de interferência será real izado 
pela contratada visando a identificação através do relatório descritivo e/ou 
apresentação de croquis de toda a área de tratamento, atentando-se para a 
avaliação da infraestrutura necessária para desenvolvimento das atividades, 
serviços que serão realizados, horários para desenvolvimento dos serviços, 
dificuldades e estratégias de contorno, interferências ... 

NOTA 01:0 relatório será entregue ao longo do contrato de forma parcial, ou seja, 
para cada local que a fiscalização indicar antes da mobilização da 
equipe e início das atividades a contratada deverá desenvolver a 
avaliação e apresentar os documentos para apreciação da fiscalização 
do Metrô. 

NOTA 02:As atividades não serão iniciadas sem a apresentação da 
documentação pela contratada e aprovação da fiscalização. 

NOTA 03:0 relatório gerado ao longo do contrato será remunerado ao termino do 
levantamento do último local indicado pela fiscalização. O relatório 
completo será entregue em uma única etapa devendo conter a 
compilação de todos os documentos desenvolvidos no período do 
contrato. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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NOTA 04: A entrega final será em mídia (contendo todos os arquivos em PDF e 

editáveis desenvolvidos) e em documento impresso assinado. 

3.2 LIMPEZA E PREPARAÇÃO INICIAL 

A limpeza da área a ser tratada deve considerar a espatu lagem de eventual 
carbonatação, escovação, lavagem por hidro jateamento, lixamento com disco de 
corte paralelo às superfícies, visando ressaltar eventuais fissuras e trincas. 

As eventuais interferências, como forros, painéis de acabamento e comunicação 
visual, que impeçam o acesso às estruturas com infiltrações, deverão ser 
desmontados e armazenados para execução dos tratamentos e posteriormente 
reinstalados, conforme orientações da fiscalização do Metrô. 

Tratamentos em regiões com equ ipamentos e passagem de feixes de cabos dos 
sistemas, devem ser avaliados de forma especial, em conjunto com as respectivas 
áreas de manutenção. 

No caso de feixes de cabos, deverão ser utilizados elementos auxiliares de proteção, 
muflas, espaçadores/protetores para permitir perfurações na estrutura atrás do feixe, 
garantindo segurança e integridade física dos cabos. 

NOTA 01: A limpeza e preparação da área a ser tratada está inclusa nos serviços 
descritos nos itens 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.9, 3.10, 3.1 ·1 , 3.12 , 3.13, 3.1 4, 3.15, 
3.16, 3.17, 3.18, 3. 19, 3.20 e 3.21 . 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE FISSURAS E PONTOS DE INFILTRAÇÃO (sem ônus). 

A título orientativo o METRÔ fornecerá à Contratada um cadastro identificando 
pontos de infiltração que deverão ser avaliados para aplicação dos tratamentos. 

Nas frentes de serviço, como estações e trechos de túneis, diante dos pontos de 
infil tração já cadastrados e outros que eventualmente se constatem, deverá ser feita 
uma investigação conjunta entre a contratada e a equipe de fiscalização do METRÔ, 
visando defin ir a forma de ataque à infi ltração. 

O cadastro fornecido deverá ser atualizado e, se for o caso, complementado com as 
informações dos tratamentos efetivamente realizados. 

Um processo usual para avaliação da existência de fissuras é o umedecimento dos 
locais a serem tratados e aguardar secagem até que apenas as fissuras se 
destaquem por manterem a umidade ao longo do seu comprimento. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conte lido não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Com as trincas e fissuras destacadas e a área limpa, deverá ser avaliada em que 
tipo de descontinuidade a infiltração ocorre, por exemplo, pode ocorrer claramente 
em um ponto (falha no concreto, porosidade excessiva) ou ao longo de um trecho 
de trinca, com fluxo contínuo de água. 

Para infiltrações em juntas de dilatação, a infiltração pode ocorrer em falha no 
elemento de vedação ou na interface deste com o concreto, conforme item 3.21.1 . 

3.4 AVALIAÇÃO DA ÁREA E CADASTRAMENTO DOS TRATAMENTOS 
REALIZADOS (sem ônus). 

Para o caso de não se caracterizar infiltração por ponto, trinca ou junta, ou seja, a 
infi ltração ocorre de forma dispersa na porosidade do concreto, efetua-se o 
tratamento superficial através de aplicação de impermeabilizante cristalizante 
monocomponente conforme item 3.5. 

A área de aplicação deverá ser definida utilizando de preferência retângulos ou 
composições de retângulos, facilitando a identificação e cadastro da área de 
aplicação que deverá ser identificada em desenho ou relatório fotográfico, que 
permita localizar a região tratada. 

A margem do tratamento é de 20 em em relação as áreas afetadas pela infiltração, 
como áreas úmidas, micro fissurações, ou áreas com escurecimento do concreto 
que indica existência de umidade. 

No caso de ser claro que a infiltração se dá por algum tipo de descontinuidade, 
anotar em desenho ou relatório fotográfico (os mesmos utilizados no cadastramento 
dos tratamentos superficiais) a localização, identificando a área do tratamento, por 
meio de legenda (letra "P" por exemplo) e numeração. 

A infiltração por ponto, ocorre em micro fissuração concentrada, porosidade, onde 
se verifique existência de água em fluxo contínuo, com ou sem carbonatação, sendo 
necessário avaliação de qual dos tratamentos profundos será adotado, com 
argamassa cristalizante de pega rápida conforme item 3.6, e/ou injeções químicas 
de resina de poliuretano ou epóxi ou micro cimento. 

O mesmo procedimento deve ser adotado nos casos onde é claro que a infiltração 
ocorre através de um trecho de trinca, devendo-se anotar no desenho ou relatório 
fotográfico a localização, identificando somente o comprimento a ser tratado. 

A eventual necessidade de serviços complementares e auxiliares podem ser 
anotados em observações nos desenhos ou relatório fotográfico de cadastro, 
próximas ao ponto de tratamento, que poderá ser identificado por legenda e 
numeração correspondente, ou ainda ser apresentados em desenho próprio. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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O cadastramento gráfico dos tratamentos poderá ser unicamente fotográfico, sendo 
que a quantidade e tamanho das fotos devem ser suficiente para indicações nas 
próprias fotos dos pontos, numeração, dimensões e legenda dos tratamentos, 
visando identificação futura de avaliação e controle da situação dos pontos de 
infiltração. 

Quando o cadastramento for baseado em desenhos, é obrigatório complemento com 
cadastro fotográfico da situação anterior e posterior dos locais tratados. 

A Contratada deverá preparar planilha organizada por locais físicos, relacionando 
para cada ponto de tratamento a numeração sequencial de identificação (mesma 
das fotos ou desenhos), peça estrutural e informações re lativas ao tipo e 
dimensionamento do tratamento. 

A planilha deverá apresentar resumo de quantidades por tipo de tratamento, que 
juntamente com o relatório fotográfico, constituirão o Cadastramento de Infiltrações 
e Tratamentos realizados. 

3.5 TRATAMENTO SUPERFICIAL DE INFILTRAÇÃO COM IMPERMEABILIZAÇÃO 
CRISTALIZANTE MONOCOMPONENTE 

Basicamente trata-se de aplicação de solução de material cristalizante 
monocomponente (Referência Xypex Concentrado da MC Bauchemie ou Vandex 
Super da Vandex ou equivalente), por meio de trincha diretamente nas áreas a 
serem tratadas. 

A área de aplicação deverá ser definida utilizando preferencialmente retângulos ou 
composições de retângulos, demarcados através de sulco de 5mm com disco de 
corte de concreto. 

O número de demãos, a diluição do cristalizante, a forma e os cuidados de preparo 
e aplicação devem atender as recomendações do fabricante, bem como as 
características da superfície da área a ser tratada a fim de conseguir o melhor 
desempenho do produto uti lizado. 

Após a cura das aplicações iniciais, conforme item 3. 8, e não mais persistindo a 
infiltração, deverá ser aplicada demão final de cristalizante monocomponente. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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3.6 TRATAMENTO PROFUNDO DE INFILTRAÇÃO COM ARGAMASSA 

CRISTALIZANTE DE PEGA RÁPIDA. 

Para infiltrações pontuais com fluxo de água, ou seja, que necessite de 
tamponamento pode-se utilizar o tratamento com argamassa crista lizante de pega 
rápida . 

Para o preparo do tratamento é necessana a execução de corte e demolição 
mecânica superficial do concreto no local, basicamente numa área quadrada de 30 
por 30 em, com profund idade máxima de 5 em no centro de origem da infi ltração, 
diminuindo até 1 em nas bordas. 

Para locais onde a demolição exija cuidados devido a interferência com tubulações 
frágeis ou equipamentos, a demolição deverá ser cuidadosa e manual. 

Nesta etapa pode-se avaliar melhor a necessidade de utilização de outros tipos de 
tratamento, ou ainda, de utilizar serviços complementares de acordo com item 4. 

Após demolição e preparo do loca l, será executada a reconstituição do concreto 
demolido, cujas etapas básicas são em geral: 

- aplicação de argamassa de pega rápida (Referência Xypex Patch 'n Plug 
da MC Bauchemie ou Vandex Plug da Vandex ou equivalente) no ponto de 
infiltração, de modo a estancar o fluxo d'água; 

- aplicação de fundo crista lizante monocomponente conforme item 3.4, 
numa área que abrange até 15 em do entorno da área a ser reconstituída; 

- reconstituição do concreto com argamassa impermeabil izante compatível 
com a argamassa de pega rápida, ou argamassa seca ("dry pack") de 
crista lizante monocomponente (Referência Xypex Concentrado da MC 
Bauchemie ou equivalente. 

O preparo das argamassas de pega rápida e de reconstituição, a forma e os 
cuidados de aplicação devem atender as recomendações do fabricante. 

Após a cura, conforme item 3.7 , das aplicações iniciais e, não mais persistindo a 
infiltração, deverá ser aplicada demão final de acabamento de cristalizante 
monocomponente. 

3.7 TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO EM TRINCAS COM APLICAÇÃO DE 
MATERIAL CRISTALIZANTE. 

Para infiltrações que ocorrem associadas a trincas, pode-se utilizar o tratamento 
seguindo basicamente as seguintes etapas orientativas: 

Esta rolha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terce iros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- em ambos os lados da trinca, demolição do concreto em faixa de 15mm 
(total 30mm) com martelete, de 25 a 30 mm de profundidade; 

- nesta etapa pode-se avaliar melhor a necessidade de utilização de outros 
tipos de tratamento, ou ainda, de utilizar serviços complementares de 
acordo com item 4; 

- aplicação da argamassa de pega rápida (Referência Xypex Patch'n Plug 
da MC Bauchemie ou Vandex Plug da Vandex ou equivalente) ao longo da 
trinca aberta, de modo a estancar o fluxo d'água; 

- aplicação de base cristalizante monocomponente conforme item 3.5 , até 
15 em de cada lado do rasgo formado; 

- reconstituição do concreto com argamassa impermeabilizante compatível 
com a argamassa de pega rápida, ou argamassa seca ("dry pack") de 
cristalizante monocomponente (Referência Xypex Concentrado da MC 
Bauchemie ou equivalente; 

- aguardar cinco dias para acabamento, se necessário; 

Após a cura das aplicações iniciais conforme item 3.8, e não mais persistindo a 
infiltração, deverá ser aplicada demão final de acabamento de cristalizante 
monocomponente. 

O preparo das argamassas cristalizante de pega rápida e de reconstituição, a forma 
e os cuidados de aplicação devem atender as recomendações do fabricante . 

3.8 CURA 

Após a aplicação dos materiais cristalizantes, a superfície tratada deve receber uma 
cura, de acordo com recomendações do fabricante, sendo geralmente por aplicação 
de água em forma de névoa, por um período de 2 dias e no mínimo 3 vezes ao dia, 
ou mais no caso do clima apresentar-se quente. 

Após o tratamento, as superfícies devem ser protegidas de danos, sol, chuvas, 
porém deve ser prevista distância entre o elemento de proteção e a superfície, 
permitindo a "respiração" do produto. 

Podem ser utilizados produtos específicos para cura, em substituição ou em 
combinação com a cura com água, sempre atendendo a compatibilidade com os 
produtos cristalizantes e recomendações do fabricante. 

NOTA 01: A cura está inclusa nos serviços descritos nos itens 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 , 
3. 10, 3.11 , 3.12, 3. 13, 3.14, 3.15, 3.16 , 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.2·1. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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3.9 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE ARGAMASSA 

POLIMÉRICA INDUSTRIALIZADA. 

A utilização deste revestimento deverá ser autorizada pela fiscalização, quer para 
aplicação em complemento aos tratamentos à base de cristalizante (casos de 
situações com trincas ativas), quer para aplicação como solução única, para 
utilização em locais de relevante importância funcional. 

Somente serão aceitos os produtos industrializados e pré-dosados, (Referência: 
Zentrifix GM 2 da MC Bauchemie ou Viaplus 1000 da Viapol ou Vandex BB 75 E da 
Vandex, composto por Vandex BB 75 e Vandex Elasticizer PK 75 ou equivalente. 

A espessura mínima do revestimento será definida conforme especificação do 
fabricante do material escolhido e a máxima de acordo com testes a serem 
realizados com a equipe de campo do METRO. 

O revestimento e os produtos devem atender no mínimo os seguintes aspectos: 

apresentar características de impermeabilização, sem ocorrência de 
eflorescências; 

- permitir aplicação mesmo em superfície úmida; 

- o material tem que ser aplicável em locais com movimentação estrutural 
ou passíveis de sofrer fissuração, como revestimentos de concreto 
projetado, notadamente de túneis NATM. 

A preparação, aplicação e cura da argamassa, deverão seguir as recomendações 
do fabricante. 

As etapas básicas para a execução do revestimento: 

- limpeza do substrato, remoção de poeira, óleos, partes soltas, com 
lixamento (conforme item) e demolição localizada se necessário; 

- se necessário, deverá ser executada camada de regularização, com a 
própria argamassa, com adesivo e ou ponte de aderência de material 
compatível com a argamassa polimérica; 

- preparo e aplicação da argamassa em camadas, colocando-se véu de 
poliéster entre as camadas; 

- cura. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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3.10 EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE RESINAS DE POLIURETANO HIDROATIVADO. 

Deverá ser utilizado nos casos de infiltrações com fluxo intenso, onde não se requer 
a reconstituição estrutural, onde o uso dos tratamentos com argamassa cristalizante 
de pega rápida associado ao uso de furos ou drenes, não se mostre suficiente, ou 
ainda, para solucionar eventuais infiltrações principalmente em locais com 
interferência de tubulações, e equipamentos. 

O uso desse recurso deverá ser avaliado sempre em conjunto com a fiscalização. 

Nos casos onde a resina de poliuretano deverá ser responsável como 
impermeabilizante definitivo, deverá ser utilizada resina para selagem definitiva 
(Referência MC - lnjekt 2300 Flow da MC Bauchemie ou equivalente), normalmente 
associada à injeção prévia de resina de poliuretano hidroativado de alta 
expansibilidade (Referência MC - lnjekt 2033 da MC Bauchemie ou equivalente), 
cuja função é ocupar os volumes de vazios , reduzindo o consumo das resinas, 
atuando conjuntamente no estancamento da infiltração. 

A resina de poliuretano de alta expansibilidade também poderá ser utilizada para 
combate inicial de infiltrações com forte fluxo de água sob pressão para, em 
associação aos demais tratamentos definitivos conforme itens 3.5 a 3.9, constituído 
um sistema de impermeabilização misto. 

A resina deve atender no mínimo os seguintes aspectos: 

a) Resina para Estancamento Provisório: 

- não conter solventes; 

- não contaminação do lençol freático; 

- permitir variabilidade da velocidade de reação através da dosagem entre 
resina e catalizador; 

- reação e aderência em presença de água; 

- rápida expansão da estrutura de espuma (mínimo de 30 X em questão de 
segundos), quando em contato com a água, permitindo injeção para 
estancamento de fluxo contrário de água sob pressão; 

- constituir estrutura sem retração com ou sem presença de água; 

- possuir baixa viscosidade para penetração em trincas de até O, 1 mm de 
abertura, com equipamento adequado de injeção. 

b) Resina para Selagem Definitiva: 

- alta resistência química; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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- não conter solventes; 

- não contaminação do lençol freático; 

- reação e aderência mesmo na presença de água; 

- constituir estrutura permanentemente flexível de poros fechados e sem 
retração com ou sem presença de água; 

- possuir baixa viscosidade para penetração em trincas de até 0,1mm de 
abertura, com equipamento adequado de injeção. 

Os produtos são em geral apresentados na forma bicomponente, sendo que nesse 
caso o catalisador deve ser adicionado à resina de poliuretano e misturado 
geralmente momentos antes da injeção, conforme instruções do fabricante. 

A resina para selagem definitiva apresenta normalmente, após a reação, estrutura 
com aspecto de gel, sendo que a resina de estancamento provisório apresenta 
estrutura com aspecto de espuma. 

As resinas de poliuretano reagem na presença de umidade ou em contato com a 
água (hidrofílico), após algum tempo inicia-se a reação, com formação de gel ou 
espuma, está com características de expansibilidade instantânea, de tal forma que 
se deflagra um processo de ocupação dos vazios com presença de água, de forma 
rápida e abrangente. 

A vedação da descontinuidade ante a infiltração deve ocorrer tanto pelas 
características de expansibilidade dos produtos, ocasionando compressão da 
espuma ou gel no interior das trincas e cavidades, como por aderência mecânica e 
química. 

A aplicação da resina é precedida, conforme a situação de ocorrência da infiltração, 
pela execução de furos em pontos da área a ser tratada ou ao longo das fissuras, 
instalação de bicos de injeção apropriados e/ou mangueiras de controle. 

Ao se verificar o início da reação de expansão, com estancamento do trecho 
preparado, poderá ser interrompida a injeção nos bicos. 

Se necessário, pode-se realizar injeção através das mangueiras de controle. 

A injeção através de bomba apropriada, deve ser controlada em termos de pressão, 
volume e tempo de reação (quantidade de catalisador), em função do volume e 
pressão do fluxo a ser combatido, podendo ocorrer em etapas e pontos diversos, até 
que se obtenha sucesso no tratamento do local. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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A quantidade de resina preparada, deve ser compatível com o tempo necessário à 
injeção, com o tempo de trabalhabilidade da mistura resina/catalizador ("pot life") , 
devendo ser preparados volumes mínimos para cada etapa de injeção. 

A quantidade de etapas deve ser avaliada em conjunto com a fiscalização, em 
função do sucesso verificado na etapa anterior, sendo normal o ressurgimento de 
infiltrações em outros pontos da estrutura (migração), horas ou dias após o 
estancamento realizado em um dado trecho. 

Caso se verifique a existência de vazios, quando existe elevado consumo de resina 
em um único local de aplicação, deverá ser realizada injeção prévia de calda de 
cimento/bentonita, para preenchimento dos vazios, antes de novas etapas de 
injeção de resina. 

O uso de material inerte, como espuma sólida, estopa, umedecidos e embebidos 
com a resina de poliuretano ("bucha"), podem ser uti lizados como técnicas de 
estancamento de fluxos concentrados em pontos ou trincas, de forma semelhante 
ao apresentado no item 3.1 O. 

Antes da injeção, deverão ser observados cuidados para evitar que o material 
excedente se espalhe em redes, canaletas e caixas do sistema de drenagem, 
eventualmente por meio de diques de contenção nas canaletas existentes no 
entorno da região tratada. 

Deverão ser providenciados todos os cuidados recomendados pelo fabricante do 
produto em relação à segurança quanto ao manuseio, aplicação, proteção dos 
aplicadores e ambiente dos locais de aplicação, como equipamento de proteção 
individual, ventilação forçada do ambiente, remoção de todas embalagens e sobras 
de produtos para locais seguros, sendo a destinação final responsabilidade da 
Contratada. 

3.11 EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE GEL ACRÍLICO POLIMÉRICO 

Poderá ser utilizado, a critério da fiscalização, como eventual alternativa à aplicação 
de injeção de resinas de Poliuretano nos casos de infiltrações com fluxo intenso, 
onde não se requer a reconstituição estrutural, onde o uso dos tratamentos com 
argamassa cristalizante de pega rápida associado ao uso de furos ou drenas, não 
se mostre suficiente, ou ainda, para solucionar eventuais infiltrações principalmente 
em locais com interferência de tubulações, e equipamentos. Sua aplicação é mais 
orientada conforme item 3.21. 1, no tratamento de contra infi ltrações em juntas de 
dilatação. 

O uso desse recurso deverá ser avaliado sempre em conjunto com a fiscalização, 
em função de características de fluxo e pressão da infiltração. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteüdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Deverá ser utilizado produto industrializado para formação de gel visando selagem 
da estrutura contra a percolação de água (Referência MC-Injekt GL-95 TX da MC 
Bauchemie ou equivalente). 

A utilização poderá ser em associação aos demais tratamentos definitivos conforme 
itens 3.5 a 3.9, constituindo um sistema de impermeabilização misto. 

O material deverá atender no mínimo os seguintes aspectos: 

- alta resistência quimica; 

- baixa viscosidade (60mPas e 5mPas para gel de baixa viscosidade) para 
penetração em trincas de até 0,1 mm de abertura; 

- não conter solventes; 

- tempo de reação regulável; 

- não contaminação do lençol freático; 

- reação e aderência mesmo na presença de água; 

- constituir estrutura permanentemente flexível de poros fechados e sem 
retração com ou sem presença de água; 

Os produtos são em geral apresentados em conjuntos de vários componentes (até 
5), sendo que certos componentes (conjunto A) são misturados previamente 
podendo ser esta mistura armazenada por alguns dias. 

Os produtos finais (conjunto B - catalisador), devem ser misturados geralmente 
momentos antes da injeção, em proporções conforme instruções do fabricante, 
visando regular o desempenho requerido na injeção pelo tempo de reação destes 
componentes. · 

A mistura de ambos os conjuntos será processada através de bomba de injeção 
bicomponente, adequada para este tipo de material. 

A vedação da descontinuidade ante a infiltração, deve ocorrer pela expulsão da água 
e características do produto, ocasionando compressão do gel no interior das trincas 
e cavidades somando-se a aderência mecânica e química. 

A aplicação da resina é precedida, conforme a situação de ocorrência da infiltração, 
pela execução de furos em pontos da área a ser tratada ou ao longo das fissuras, 
instalação de bicos de injeção apropriados e/ou mangueiras de controle. 

Ao se verificar o início da reação de formação do gel , com estancamento do trecho 
preparado, poderá ser interrompida a injeção nos bicos. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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Se necessário, pode-se realizar injeção através das mangueiras de controle . 

A injeção através de bomba apropriada, deve ser controlada em termos de pressão, 
volume e tempo de reação (quantidade de catalisador), em função do volume e 
pressão do fluxo a ser combatido, podendo ocorrer em etapas e pontos diversos, até 
que se obtenha sucesso no tratamento do local. 

A quantidade de resina preparada, deve ser compatível com o tempo necessário à 
injeção, com o tempo de trabalhabilidade da mistura resina/càtalizador ("pot life"), 
devendo ser preparados volumes mínimos para cada etapa de injeção. 

A quantidade de etapas deve ser avaliada em conjunto com a fiscalização, em 
função do sucesso verificado na etapa anterior, sendo normal o ressurgimento de 
infiltrações em outros pontos da estrutura (migração), horas ou dias após o 
estancamento realizado em um dado trecho. 

Caso se verifique a existência de vazios, quando existe elevado consumo de resina 
em um único local de aplicação, deverá ser realizada injeção prévia de calda de 
cimento/bentonita, para preenchimento dos vazios, antes de novas etapas de 
injeção de resina. 

O uso de material inerte, como espuma sólida, estopa, umedecidos e embebidos 
com a resina de poliuretano ("bucha"), podem ser utilizados como técnicas de 
estancamento de fluxos concentrados em pontos ou trincas, de forma semelhante 
ao apresentado no item 3.10. 

Antes da injeção, deverão ser observados cuidados para evitar que o material 
excedente se espalhe em redes, canaletas e caixas do sistema de drenagem, 
eventualmente por meio de diques de contenção nas cana letas existentes no 
entorno da região tratada. 

Deverão ser providenciados todos os cuidados recomendados pelo fabricante do 
produto em relação à segurança quanto ao manuseio, aplicação, proteção dos 
aplicadores e ambiente dos locais de aplicação, como equipamento de proteção 
individual, ventilação forçada do ambiente, remoção de todas embalagens e sobras 
de produtos para locais seguros, sendo a destinação final responsab ilidade da 
Contratada. 

3.12 EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE FISSURAS COM MICROCIMENTO 

Deverá ser utilizado nos casos de infiltrações com fluxo intenso, onde se requer a 
reconstituição estrutural , onde o uso dos tratamentos com argamassa cristalizante 
de pega rápida associado ao uso de furos ou drenos, não se mostre suficiente, ou 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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ainda, para solucionar eventuais infiltrações principalmente em locais com 
interferência de tubulações, e equipamentos. 

O uso desse recurso deverá ser avaliado sempre em conjunto com a fiscalização. 

Deverá ser uti lizado material industrializado e pré dosado (Referência Centricrete 
FB - fissuras acima de 0,5 mm e Centricrete UF (ultrafino)- fissuras acima de 0,2mm 
da MC Bauchemie ou equivalente), que deve atender no mínimo os seguintes 
aspectos: 

- alta resistência química; 

não ser retrátil; 

- não contaminação do lençol freático; 

- reação e boa aderência mesmo na presença de água; 

excelentes propriedades mecânicas; 

- possuir baixa viscosidade para penetração em trincas de até 0,2mm de 
abertura, com equipamento adequado de injeção; 

tamanho do grão com 95% passante em 601-J; 

- resistência à compressão de 22 MPa aos 2 dias e 42 MPa aos 28 dias; 

Adicionalmente para o micro cimento ultrafino: 

- possuir baixa viscosidade para penetração em trincas de até 0,05mm de 
abertura, com equipamento adequado de injeção; 

- tamanho do grão com 95% passante em 8j.J ; 

- resistência à compressão de 28 MPa aos 2 dias; 

- resistência à tração de 4 MPa aos 2 dias e 7,2 MPa aos 28 dias; 

Os produtos são em geral apresentados na forma bicomponente, sendo que nesse 
caso o aditivo (Referência Centricrete Aditivo da MC Bauchemie ou equivalente) 
deve ser ad icionado à água que depois é adicionada ao pó de micro cimento, 
conforme instruções e dosagens recomendadas pelo fabricante. 

A aplicação da mistura, conforme a situação de ocorrência da infiltração é precedida 
pela execução de furos em pontos da área a ser tratada ou ao longo das fissuras , 
instalação de bicos de injeção apropriados e/ou mangueiras de controle, e 
colmatando-se a superfície da trinca com adesivo epóxi . 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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A seguir as fissuras devem ser injetadas com água, aguardando-se um período de 
escoamento, removendo-se o excesso de água. 

Se necessário, pode-se realizar injeção através das mangueiras de controle. 

A injeção da mistura através de bomba apropriada deve ser controlada em termos 
de pressão, volume e tempo de reação, em função do volume e pressão do fluxo a 
ser combatido, podendo ocorrer em etapas e pontos diversos, até que se obtenha 
sucesso no tratamento do local. 

A quantidade de mistura preparada deve ser compatível com o tempo necessário à 
injeção, com o tempo de trabalhabilidade da mistura ("pot life"), devendo ser 
preparados volumes mínimos para cada etapa de injeção. 

A quantidade de etapas deve ser avaliada em conjunto com a fiscalização , em 
função do sucesso verificado na etapa anterior, sendo normal o ressurgimento de 
infiltrações em outros pontos da estrutura (migração), horas ou dias após o 
estancamento realizado em um dado trecho. 

Caso se verifique a existência de vazios, quando existe elevado consumo de resina 
em um único local de aplicação, deverá ser realizada injeção prévia de calda de 
cimento/bentonita, para preenchimento dos vazios, antes de novas etapas de 
injeção de resina. 

Antes da injeção, deverão ser observados cuidados para evitar que o material 
excedente se espalhe em redes, canaletas e caixas do sistema de drenagem, 
eventualmente por meio de diques de contenção nas canaletas existentes no 
entorno da região tratada. 

Deverão ser providenciados todos os cuidados recomendados pelo fabricante do 
produto em relação à segurança quanto ao manuseio, aplicação, proteção dos 
aplicadores e ambiente dos locais de aplicação, como equipamento de proteção 
individual, ventilação forçada do ambiente, remoção de todas as embalagens e 
sobras de produtos para locais seguros, sendo a destinação final responsabilidade 
da Contratada. 

3.13 EXECUÇÃO DE PRIMER A BASE DE EPOXI PARA SUPERFÍCIES ÚMIDAS E 
OLEOSAS 

Deverá ser utilizado nos casos onde houver necessidade de aderência para 
substratos velhos impregnados com óleo, com prévia limpeza/preparação de 
superfície ou quando houver necessidade de aderência para revestimentos epóxi 
em partes construtivas úmidas . 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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O uso desse recurso deverá ser avaliado sempre em conjunto com a fiscalização. 

Deverá ser utilizado material formulado industrialmente (Referência MC DUR 1365 
HFB - da MC Bauchemie, Webac- 4170 da Webac ou equivalente), que deve 
atender no mínimo os seguintes aspectos: 

- alta resistência química; 

- não conter solventes; 

- reação e aderência mesmo na presença de óleos e graxas. 

Os produtos devem ser preparados conforme instruções e dosagens recomendadas 
pelo fabricante. 

A aplicação do produto deverá ser com um ro lo de lã de carneiro ou desempenadeira 
metálica sendo prevista a aplicação de duas camadas. Antes da aplicação o 
substrato deverá será ser preparado adequadamente. 

3.14 EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE FISSURAS COM RESINA BASE EPOXI 
INSENSIVEL Á ÁGUA. 

Deverá ser utilizado como alternativa nos casos de infiltrações com fluxo intenso, 
onde se requer a reconstituição estrutural, onde o uso de outros tratamentos não se 
mostre suficiente. 

Não poderá ser utilizado para tratamentos em estruturas de concreto projetado, 
sendo concebido para aplicação exclusiva em concreto moldado. 

O uso desse recurso deverá ser avaliado sempre em conjunto com a fiscalização. 

Deverá ser utilizado material industrializado (Referência Webac 4101 - da Webac ou 
equivalente), que deve atender no mínimo os seguintes aspectos: 

- alta resistência química; 

- não conter solventes; 

reação e aderência mesmo em substratos úmidos e molhados; 

- polimerização sob água; 

- possuir baixa viscosidade para penetração em trincas de até O, 1 mm de 
abertura, com equipamento adequado de injeção. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Os produtos devem ser preparados conforme instruções e dosagens recomendadas 
pelo fabricante. 

As etapas básicas deste processo de tratamento são: 

a) em ambos os lados da trinca, demolição do concreto em faixa de 15mm (total 
30mm) com martelete, de 30 a 50 mm de profundidade, em toda extensão da 
trinca que apresenta umidade, e cerca de 1,0m além do ponto que se 
apresentar seca; 

b) este procedimento deve seguir as eventuais ramificações da trinca, quando 
se apresentam com umidade ou infiltração; 

c) aplicação de pintura prime r epoxídicas de alta aderência insensível à água no 
fundo da cavidade; 

d) instalação de meia cana (eletroduto flexível de PVC 0 %")e respectivos bicos 
de alumínio a cada 30cm; 

e) aplicação de argamassa de recobrimento base epóxi, deixando-se cerca de 
20mm para complemento posterior da cavidade; 

f) após a cura da argamassa, proceder ao tamponamento de todos os bicos; 
g) aguardar por 48 horas, de forma que o sistema de meia-cana fique submetido 

à percolação de água e sob a pressão natural da mesma; 
h) avaliar a existência de novos trechos da trinca que se apresentem com 

i nfi I tração; 
i) estender o sistema de cavidade e meia cana para estes trechos, repetindo os 

passos de "a" até "h", até que não se apresente novo trecho de trinca com 
infiltração; 

j) esgotar e remover a água em excesso do sistema de meia canas; 
k) injetar a resina epóxi insensível a água, seguindo os procedimentos de 

controle e cuidados do item 3.14; 
I) aguardar cinco dias para acabamento, se necessário; 
m) após a cura das aplicações iniciais e não mais persistindo a infiltração, 

deverão ser cortados os bicos de injeção e aplicada camada final de 
preenchimento da cavidade com argamassa polimérica industrializada 
(Referência Zentrifix GM 2 da MC Bauchemie ou equivalente). 

3.15 EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE FISSURAS COM RESINA DE POLIURETANO 
RiGIDO COM FINALIDADE ESTRUTURAL. 

Deverá ser utilizado como alternativa nos casos de onde houver necessidade de: 

- selamento rígido e preenchimento de fissuras, juntas e cavidades, em 
condições secas e com fluxo de água, 

- selamento e estabilização de fissuras e cavidades com rochas soltas, 
montanhas de rochas e similares; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- selamento de paredes diafragmas contra infiltrações do lençol freático; e 

- selamento de vazamentos em estruturas de água potável, tubulações. 

O uso desse recurso deverá ser avaliado sempre em conjunto com a fiscalização. 

Deverá ser uti lizado material industrializado (Referência MC-Injekt 2700 da MC 
Bauchemie ou equivalente), que deve atender no mínimo os seguintes aspectos: 

- boa resistência química; 

boa resistência mecânica; 

- aderência em superfícies úmidas; 

- aumentar de volume em contato com a água; 

- estável quando curado; 

- não conter solventes; 

- reação e aderência mesmo em substratos úmidos e molhados; 

- polimerização sob água; 

- possuir baixa viscosidade. 

As etapas básicas mínimas deste processo de tratamento são: 

a) a trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeiras, óleos e outros 
agentes contaminantes. Se a equipe de fiscalização julgar necessário deverá 
executar um jateamento de ar comprimido seco e se possível livre de óleos. 

b) Deverá ser instalado bicos de injeção de alta pressão com tamanho adequado 
(maior que o diâmetro nominal do tubo de pressão anexado a bomba). 

c) A resina de poliuretano rígido deverá ser aplicada com uma bomba de injeção 
bicomponente com um misturador estático apropriado. 

d) Após o termino dos trabalhos as ferramentas e equipamentos de injeção 
deverão ser limpos 

3.16 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE INFILTRAÇÕES EM 
REVESTIMENTOS DE CONCRETO PROJETADO 

Onde recomendado as infiltrações serão captadas e conduzidas por meio de sistema 
alternativo como descrito abaixo: 

a) limpeza e localização dos pontos de infiltração no revestimento; 
b) nos pontos e ao longo de trincas e/ou descontinuidades, demolição do 

concreto formando cavidade de 50mm de largura e 30 a 50 mm de 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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profundidade, levando a cavidade até o nível da passagem de emergência, 
ou canaleta próxima; 

c) este procedimento deve seguir as eventuais ramificações da trinca, quando 
se apresentam com umidade ou infiltração; 

d) aplicação de argamassa impermeabilizante de pega rápida (Referência 
Xypex Patch'n Plug da MC Bauchemie ou equivalente) sobre mangueira de 
%", que servirá como berço provisório para configuração da argamassa 
formando canaleta embutida de drenagem no revestimento; 

e) a mangueira é retirada conforme a argamassa apresente consistência 
suficiente. 

3.17 ORIENTAÇCES BASICAS PARA TRATAMENTO EM TÚNEIS 

3.17.1. Tratamentos em túneis NATM e revestimentos em concreto projetado 

Face às características executivas de túneis NATM e revestimentos de concreto 
projetado, notadamente quando concluídos a mais de 8 anos (linhas 1 -extensão 
norte, linha 2 e extensão leste da linha 3), em geral as infiltrações neste caso, não 
sofrerão tratamento visando estanqueidade, mas deverão ser sempre captadas e 
conduzidas por meio de sistema alternativo conforme descrito no item 3.16. 

Algumas infiltrações de menor intensidade e distantes da linha de execução do 
sistema de captação, poderão excepcionalmente sofrer tratamentos, a critério da 
fiscalização, do tipo cristalizante ou de injeção de resinas de poliuretano, 
conforme o caso. 

Esta prática pode ser utilizada para minimizar a intensidade nos casos mais raros 
de eventuais infiltrações com excessiva pressão e volume, sempre a critério da 
fiscalização. 

3.17.2. Tratamentos em túneis SHIELD com anéis metálicos. 

3.17.3. 

As infiltrações ocorrem pelas juntas entre anéis metálicos (falha dos elementos 
de vedação) e nos pontos utilizados para injeção de calda de cimento ("bujões") 
quando da construção, deverão sofrer tratamento conforme item 3.1 O, com bicos 
de injeção apropriados instalados diretamente nas juntas, que poderão ser 
colmatadas. 

Tratamentos em túneis SHIELD com anéis de concreto. 

Em alguns trechos da linha 2, os túneis Shield executados com anéis de concreto 
do tipo expansfvel. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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O tratamento básico no caso será conforme item 3.1 O, com instalação de bicos 
de injeção sobre as juntas utilizados para injeção de calda de cimento , 
observando-se cuidados de posicionamento e profundidade, face aos elementos 
de fixação dos segmentos. 

3.18. ATIVIDADES AUXILIARES AOS TRATAMENTOS DE INFILTRAÇÃO 

São atividades que visam melhores condições para aplicação dos tratamentos com 
materiais cristalizantes, em situações extremas de fluxo de água em infiltrações, 
visando direcionar e/ou aliviar o fluxo momentaneamente. 

O uso desses recursos deverá ser avaliado sempre em conjunto com a f iscalização 
do METRÔ. 

3.18.1 . Execução de furos em concreto até 0 1" 

Utilizado nas situações em que se julgue necessário o alivio ou direcionamento 
de fluxos de água sem carreamento de material do maciço de terra, para posterior 
tamponamento com argamassa cristalizante de pega rápida ou "bucha" I injeção 
de poliuretano. 

3.1 8.2. Fornecimento e instalação de drenas até 0 1" 

Utilizado de forma associada e com o mesmo objetivo do furo, porém quando o fluxo 
de água da infiltração possui carreamento de material do maciço de terra. 

Normalmente o dreno é constituído por tubo de PVC perfurado e envolto em manta 
geotêxtil, devendo ser tamponado da mesma forma que o furo. 

3.19. ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS TRATAMENTOS DE INFILTRAÇÃO 

Eventualmente alguns tratamentos, denotarão a necessidade de reconstituições e 
recuperações adicionais, sem características impermeabilizantes, tratando-se de 
complementos em função da oportunidade das atividades da contratada . 

A utilização destes recursos e a extensão das atividades também deverão ser 
avaliados em conjunto com a fiscalização do METRÓ. 

3.19.1. Demolição de concreto. 

Consiste no fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários 
para executar demolição de concreto, de maneira convencional, incluindo a 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terce iros. 
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trituração do concreto, o carregamento, o transporte, a descarga e o espalhamento 
no bota-fora e todas as taxas envolvidas. 

3.19.2. Fornecimento e colocação de armadura complementar ou de substituição. 

Pressupõe-se que a necessidade de substituição da armadura se verifique quando 
da demolição efetuada para o tratamento profundo ou de trincas, devendo-se avaliar 
a necessidade de ampliação desta demolição. 

A complementação eventual das armaduras ocorrer quando as seções transversais 
das barras estiverem com redução acima de 20% do seu diâmetro nominal, com 
barras de igual bitola e resistência, sendo que previamente deverá ser apresentada 
proposta, obedecendo-se os comprimentos de transpasse previstos na NBR 
6118:2014. 

Toda complementação de armadura, deverá ser proposta pela Contratada para 
análise prévia e aprovação da fiscalização do METRÔ. 

Após a substituição da armadura deverá ser executada reconstituição conforme item 
3.6. 

3.19.3. Tratamento de corrosão de armadura. 

O tratamento inicia-se através da demolição seguida de apicoamento manual e/ou 
mecânico leve do concreto de recobrimento, removendo-se todo concreto no entorno 
da armadura, seguindo-se lixamento das armaduras oxidadas com processo manual 
ou com ferramentas elétricas (martelete de agulhas) a fim de retirar toda a impureza 
das barras de aço seguindo imediatamente o tratamento químico das armaduras 
através de aplicação do inibidor de corrosão (Referência EMA CO P22 da BASF, ou 
equivalente) como uma pintura e conforme recomendações do fabricante. 

NOTA 01 :Observar o tempo de trabalhabilidade do produto conforme 
recomendado pelo fabricante. 

Pressupõe-se que a necessidade de tratamento de corrosão da armadura se 
verifique quando da demolição efetuada para o tratamento profundo ou de trincas, 
devendo-se avaliar a necessidade de ampliação desta demolição. 

A complementação eventual das armaduras ocorrer quando as seções transversais 
das barras estiverem com redução acima de 20% do seu diâmetro nominal, com 
barras de igual bitola e resistência, sendo que previamente deverá ser apresentada 
proposta, obedecendo-se os comprimentos de transpasse previstos na NBR 
6118:2014. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrõ e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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NOTA 02: Outros tipos de emenda (solda, luvas) que a CONTRATADA venha a 
propor deverão ser previamente aprovados junto ao METRÓ. 

Após a substituição da armadura deverá ser executada reconstituição conforme item 
3.6. 

3.20. ACABAMENTOS 

Após o término dos tratamentos e a cura final dos materiais, os tubos de injeção 
deverão ser cortados e, em seguida, deverá ser removido o material de selagem 
(colmatação), o excesso de material de injeção, por meio de lixamento mecânico, 
evitando-se comprometer as superfícies de concreto do entorno. 

Conforme as características do local e a critério da fiscalização, será avaliada a 
necessidade de acabamento fina l, podendo ocorrer as seguintes situações: 

- não execução de acabamento, para casos de túneis, porões e locais não 
expostos aos usuários e intempéries; 

- tratamento superficia l de concreto aparente conforme item 3.20.1, na 
região restrita ao tratamento, caso o acabamento de entorno justifique esta 
aplicação. 

3.20.1 . Acabamento especial com regularização superficial. 

Em função de situações espec1a1s, como escamações, descolamentos 
generalizados etc., onde se faz necessária a recuperação e proteção de superfícies 
de estruturas com reconstituição do recobrimento das armaduras, ou onde seja 
necessária uma proteção adicional da estrutura, a critério da Fiscalização e 
mediante liberação específica, poderá ser realizado revestimento com argamassa 
polimérica de regularização e acabamento. 

A argamassa pol imérica deverá ser pré-fabricada, com características de alta 
aderência, resistência a intempéries e baixa permeabilidade (Referência Nafuquick 
da MC-Bauchemie ou equivalente). A aplicação deve ser precedida de lixamento 
superficial, seguindo-se orientações do fabricante da argamassa para preparo da 
superfície e preparo, aplicação e cura da argamassa. 

A espessura do revestimento deverá ser de, no mínimo, 4,0 mm e, no máximo, 6,0 
mm. 

Caso ocorram fissurações, a argamassa deverá ser removida e reaplicada sem ônus 
para ao METRÓ. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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3.20.2. Acabamento superficial de concreto aparente. 

As superfícies de concreto, após o lixamento superficial, deverão ser lavadas com 
água de forma a retirar todo pó e sujidade. 

O tratamento superficial inicia-se com a estucagem da superfície de concreto, 
quantas vezes forem necessárias, de forma a se conseguir uma superfície acabada 
de concreto aparente. O traço do estucamento deverá ser experimentado e definido 
"in loco", buscando-se a tonalidade ideal do concreto aparente. 

As superfícies tratadas deverão receber pintura de acabamento. 

3.20.3. Pintura de acabamento com verniz acrílico. 

A execução de serviços de pintura de acabamento constitui basicamente das etapas 
sequenciais abaixo: 

- limpeza superficial visando apenas remoção de pó, desde que a pintura se 
inicie logo após o tratamento de superfícies, ou seja, o substrato esteja em 
boas condições; 

- lixamento da superfície de concreto; 

- aplicação de camada seladora composta de uma demão de verniz a base 
de resina acrílica pura com dispersão aquosa, com diluição de no máximo 
20% de água com consumo aproximado de O, 15 a 0,20 litros/m2

, 

(Referência Emcephob W-AC da MC-Bauchemie ou Denverniz Acqua da 
Denver ou equivalente); 

- aplicação de duas demãos de pintura de acabamento composta de verniz 
acrílico puro, com diluição de no máximo 10% de solvente, com consumo 
aproximado O, 15 litros/m2 por demão; 

Deverão ser atendidas as recomendações de aplicação do fabricante quanto á 
diluição, tempo de secagem, etc. 

Não será permitida a lavagem de ferramentas e utensílios ou descarte de solventes, 
óleos, tintas ou outros poluentes químicos utilizando as instalações do METRÔ 
(estações e pátios), de modo a contaminarem a rede pública de efluentes (águas 
servidas ou pluviais I sarjetas). Sugere-se o procedimento de reutilizar os líquidos 
de lavagem, desde que estejam devidamente separados por cor e tipo de tinta, na 
diluição adequada de novas tintas para uso. Tal procedimento depende de não haver 
outras contaminações com sujeira ou misturas. 

Caberá à CONTRATADA a destinação final dos resíduos provenientes das 
atividades objeto desta Especificação de serviços, para fora das dependências do 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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METRÔ, em local apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, conforme item 
4.25 desta Especificação. 

Podemos citar como resíduos perigosos: 

- Liquidas resultantes de lavagem de ferramentas e utensílios; 

- restos de tintas, solventes, óleos; 

- estopas e panos com graxas/óleos/tinta/solventes; 

- embalagens plásticas/metálicas contaminadas; 

- ferramentas, pincéis, rolos; 

- EPI's utilizados (máscaras, filtros, luvas etc); 

- embalagens plásticas/metálicas utilizadas; outros. 

3.20.4. Pintura de acabamento com verniz antipichação 

Consiste no fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários 
para execução de serviços de pintura de acabamento especial com verniz 
antipichação a base de polímeros sintéticos bicomponentes, conforme as 
características do local e acerto prévio/aprovação da Fiscalização do METRÔ, 
constituída basicamente das etapas sequenciais abaixo: 

- limpeza superficial visando apenas remoção de pó, desde que a pintura se 
inicie logo após ao tratamento de superfícies, ou seja, o substrato esteja 
em boas condições (para lavagem da estrutura, ver item Erro! Fonte de 
referência não encontrada. desta Especificação); 

- lixamento da superfície; 

- aplicação de .duas ou mais demãos com rolo de lã de carneiro de cerdas 
curtas (rolo para pintura epóxi) ou spray, aguardando a secagem entre 
demãos. 

NOTA 01: A pintura antipichação deverá possuir características que permitam a 
remoção total de eventuais pichações com produtos adequados sem 
sofrer ataque, e ser resistente a fotodegradação. 

NOTA 02: A garantia da pintura antipichação deverá ser de 5 anos. 

Deverão ser atendidas as recomendações de aplicação do fabricante quanto à 
diluição, tempo de secagem, etc. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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Não será permitida a lavagem de ferramentas e utensílios ou descarte de 
solventes, óleos, tintas ou outros poluentes químicos utilizando as instalações do 
METRÚ, de modo a contaminarem a rede pública de efluentes (águas servidas 
ou pluviais I sarjetas). Sugere-se o procedimento de reutilizar os líquidos de 
lavagem, desde que estejam devidamente separados por cor e tipo de tinta, na 
diluição adequada de novas tintas para uso. Tal procedimento depende de não 
haver outras contaminações com sujeira ou misturas. 

Caberá à CONTRATADA a destinação final dos resíduos provenientes das 
atividades para fora das dependências do METRÔ, em local apropriado e 
autorizado pelos órgãos competentes, conforme item 4.28 Erro! Fonte de 
referência não encontrada . desta Especificação. 

3.21. TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES EM JUNTAS DE DILATAÇÃO 

3.21.1. 

Para as infiltrações em juntas de dilatação, deverá ser feita investigação quanto a 
possibilidade de haver dano no elemento de vedação. 

Deverá ser executada limpeza da junta removendo incrustações, detritos da 
superfície e eventual mastique de proteção. 

Após análise da extensão dos danos e situação geral da junta, caso se constate que 
a infiltração ocorre apenas por deficiência do concreto de entorno da junta e/ou do 
elemento de vedação, deve-se avaliar inicialmente aplicação de reparos conforme 
tratamentos itens 3.5 a 3.7. 

Em caso de deficiência localizada do elemento de vedação, deverá ser tentado 
inicialmente estancamento localizado com utilização de injeção de gel acrílico ou 
poliuretano para selagem definitiva em associação, conforme o caso, com 
poliuretano de alta expansibilidade para estancamento provisório, conforme item 
3.10. 

Em certos casos, poderá ser efetuada o tratamento misto, associando-se as formas 
de tratamento. 

Tratamento de infiltração em elemento de vedação de junta de dilatação com 
injeção de gel acrílico polimérico ou resina de poliuretano. 

Deverão ser verificados os procedimentos básicos conforme item 3.1 O ou 3. '11. 

Duas formas de tratamento ou aplicação podem ser adotadas. 

A primeira visa criar um novo elemento de vedação localizado no ponto de 
ocorrência da falha, com a seguinte sequência executiva: 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou reve lado a terceiros. 
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- instalação de bicos de injeção alternados ao longo das bordas da junta; 

- execução de vedação ao longo e no entorno do ponto de infiltração, por 
meio de elemento de espuma tipo Tarucel ou equivalente, ou ainda com 
aplicação de estopa umedecida e embebida em poliuretano expansivo 
(formação de "bucha" estanque), deixando-se mangueiras para posterior 
injeção de poliuretano ou gel acrílico para selagem definitiva; 

- após a completa vedação de entorno, injetar gel acrílico ou poliuretano 
para estancamento provisório em associação com poliuretano para 
selagem definitiva, formando um volume de material entre a junta existente 
e a vedação instalada, promovendo assim o estancamento; 

- as mangueiras deverão ser cortadas rente a estrutura e os bicos 
removidos. 

Face a possível ocorrência de falhas secundárias, normalmente aplica-se o 
procedimento acima, compartimentando-se um dos segmentos do 
desenvolvimento da junta na seção transversal do túnel, ou seja, uma das 
paredes, ou teto, configurando-se segmentos de cerca de 4 a 6m. 

Caso ocorra vazamento em ponto adjacente ao segmento tratado, passa-se ao 
tratamento deste segmento. 

A figura 1 apresenta esquema desta forma de aplicação, mostrando uma junta 
hipotética, com elemento de vedação Uunta tipo Fungenband) apresentando 
falha. 

A segunda forma, que pode ser adotada principalmente para estancar infiltrações 
através de falhas no concreto junto à aba de ancoragem do elemento de vedação 
(Fungenband), é por meio da execução de furos alternados e de comprimento 
variável, no concreto e através das abas, para posterior injeção de gel acrílico ou 
poliuretano para selagem definitiva, conforme esquema da figura 2. 

Eventualmente, pode-se adotar combinação entre as duas formas de aplicação. 

Implantação de novo elemento de vedação de junta de dilatação. 

Caso se verifique a existência de muitos pontos de infiltração pelo elemento de 
vedação ou não se obtenha sucesso no estancamento com injeções de 
poliuretano, poderá ser avaliada a implantação de novo elemento de vedação, 
pelo sistema de junta elástica estrutural. 

Somente com aprovação da fiscalização poderá ser aplicada esta solução. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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A implantação poderá ser localizada, ou em todo desenvolvimento da junta de 
dilatação. 

Quando localizada, deverá ser feito estancamento nos extremos do trecho entre 
o antigo e o novo elemento de vedação, conforme a solução apresentada no item 
3.21.1 (tratamento de infiltração por falha do elemento de vedação - figura 1 ). 

O elemento de vedação (perfil de elastômero extrudado e vulcanizado a base de 
neoprene, tipo junta elástica expansivel nucleada estrutural, JEENE), deverá 
possuir largura adequada à abertura existente. A sequência executiva do 
selamento deverá ser conforme etapas descritas: 

- Limpar a junta, remover incrustações de detritos de superfície e eventuais 
mastique de proteção; 

- Aplicar adesivo (Referência ADE 52 da JEENE ou equ ivalente) nas laterais 
da junta, que deverão estar secas e limpas. Não aplicar adesivo no fundo 
da junta; 

- Aplicar adesivo (Referência ADE 52 da JEENE ou equivalente) nas faces 
do elastômero que estarão em contato com o substrato de concreto 
(laterais da junta); 

- Instalar o perfil tipo junta elástica expansível nucleada estrutural (JEENE) 
no berço da junta; 

- Pressurizar e remover o excesso de adesivo; 

- Após a cura do adesivo, remover a válvula de pressurização. 

No caso de irregularidades acentuadas que não possam ser absorvidas pelo perfil 
de neoprene, deverá ser avaliada a necessidade de reconstituição das superfícies 
das paredes da junta ("lábios poliméricos") conforme item 3.21.3. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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3- Situação com Injeção de polluretando para vedação definitiva. 

Figura 1 -Esquema de tratamento de infiltração em falha de elemento de vedação 
de junta de di latação. 
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Figura 2- Esquema de tratamento de infiltração em falhas no concreto de entorno 
de elemento de vedação de junta de dilatação. 

A configuração adequada da nova junta deve ser obtida com a utilização de 
gabarito de material inerte (poliestireno expandido). 

Para se conseguir condições de superfície seca para execução do sistema, 
principalmente com relação a aplicação do adesivo, poderá ser executada 
vedação ou barreira de desvio provisória, conforme a técnica apresentada no item 
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3.2'1."1 (tratamento de infi ltração por falha do elemento de vedação - figura 1), 
visando estancar provisoriamente os fluxos de água. 

Reconstituição de lábio polimérico 

Nos locais onde for necessária a reconstituição do lábio polimérico deverá seguir 
a sequência executiva descrita: 

- Demarcar a região onde será executada a restituição da borda; 

- Apicoar a região até encontrar um substrato adequado receber a ponte de 
aderência e a argamassa polimérica; 

- Limpar corretamente as juntas utilizando um compressor de ar e 
certificando-se da inexistência de elementos que possam prejudicar a livre 
movimentação das estruturas; 

- Mediante a madeira aplainada e isopor executar as formas necessárias; 

- Limpar insistentemente a cavidade utilizar o compressor de ar se 
necessário; 

- Aplicar ponte de aderência (Referência Zentrifix KMH da MC Bauchemie 
ou equivalente); 

- Aplicar argamassa polimérica (Referência Zentrifix GM 2 da MC 
Bauchemie ou equivalente) . 

NOTA 01 : A argamassa polimérica deve garantir a homogeneidade, ausência de 
porosidade, acabamento uniforme, total aderência ao concreto da 
estrutura e do adesivo para insta lação do selamento e total 
estanqueidade do sistema. 

3.22. AVALIAÇÃO FINAL E ACEITAÇÃO 

Concluídos os tratamentos básicos e os períodos de cura fina l dos produtos, a 
aceitação final será em até 90 dias, por avaliação visual do local tratado, conforme 
Cadastramento de Infi ltrações e Tratamentos. 

O local tratado deverá estar estanque devendo apresentar a superfície seca, não 
sendo admitida instalação de drenos definitivos. 

Apenas para o interior dos locais abaixo re lacionados, admitem-se pontos (áreas) 
de umedecimento, limitando-se ao parâmetro de 1 0% de áreas tratadas umedecidas 
em relação à respectiva área contínua tratada, não admitindo-se pontos de 
gotejamento ou corrimento superficial. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
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- nos túneis de via, entre as canaletas laterais às vias até 2m acima do nível 
da passagem de emergência, sendo que todo piso e via fora deste 
desenvolvimento deverá estar completamente seco, nos locais que 
receberam tratamentos; 

- porões de cabos das estações e porões em geral; 

- salas de depósito de lixo, guarda de materiais e salas técnicas, a critério 
da fisca lização; 

- túneis e poços de alívio, ventilação e saídas de emergência, poços de 
elevadores; 

- salas de máquinas de elevadores, escadas rolantes e ar condicionado. 

Nestes locais, como último recurso e em pontos onde os tratamentos não obtiveram 
resultado satisfatório, após avaliação conjunta com o METRÔ, poderão ser 
instalados drenas de alívio definitivos, concebidos com filtro interno substituível, 
conexão externa para inspeção/limpeza instalada axialmente ao dreno e tubulação 
de condução da água à local adequado, como por exemplo canaletas ou ralos de 
drenagem. 

Não caberá ónus para ao METRÔ na instalação de drenas definitivos. 

Caso a infiltração ainda persistir, a avaliação de nova etapa de tratamento e a forma 
de ataque, deverá ser analisada em conjunto com a fiscalização, não cabendo ónus 
ao METRÓ, desde que a infiltração ocorra dentro da área tratada e cadastrada 
inicialmente. 

4. RECURSOS COMPLEMENTARES DE APOIO 

Nesta especificação, foram classificados como recursos complementares de apoio, 
todo serviço, material e equipamento fornecido/executado pela Contratada, que não 
fazem parte do escopo das atividades e serviços descritos nesta especificação, com 
elevado grau de imprevisibilidade, não somente quanto à sua aplicação mas 
principalmente quanto à logística inerente na execução de serviços em regiões 
incompatíveis com paralisações de qualquer natureza, comprometidas não somente 
com a operacionalização de estações, túneis e pátios do METRÔ, mas também com o 
fluxo constante de veículos e usuários de vias públicas. 

/ 

4.17. FECHAMENTO COM TAPUME FIXO 

Consiste no fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais 
necessários para implantação de tapumes fixos completos com porta e portão, de 
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madeira compensada resinada de 10 mm de espessura, conforme padrão estipulado 
no desenho PP- 9.00.00.00/585-029. 

A altura dos tapumes será definida conforme os aspectos de isolamento quanto à 
poeira e ruído, podendo haver fechamento horizontal (cobertura), se necessário. 

Os tapumes a serem fornecidos deverão ser novos, via de regra, podendo ser 
reaproveitados desde que a CONTRATADA garanta todos seus componentes por 
um período de até 3 (três) meses à sua implantação (exceto pintura), e tendo sido 
autorizado previamente pela fiscalização do METRÔ. 

Esta atividade também inclui os serviços de demolição de passeios, demolição de 
concreto, escavação manual, remoção de material escavado e de entulho, concreto 
fck 12 MPa, lançamento de concreto, e fornecimento/ instalação de placas de 
comunicação (aplicadas às faces), dispositivos e acessórios para portas e portões. 

NOTA 01: Pintura e remoção definitiva dos tapumes serão executadas conforme 
itens 4.1 9 e 4.20 desta Especificação. 

4.18. TRANSPORTE DE TAPUMES 

Consiste em transportar andaimes fachadeiro , torre e perfis de madeira e metálicos 
a uma distância acima de 400 metros até 50 km, de seu local de disposição 
provisória até ao local de execução dos serviços, na sua remoção, incluindo todos 
os seus acessórios (rodízios, travas, escadas, plataformas, cordas e cabos para 
travamento, etc.). 

Esta atividade inclui o carregamento e descarregamento, travamento da carga sobre 
veículo, fretes, etc. 

Independentemente do peso a ser transportado, a quantidade mínima a ser 
considerada pela fiscalização para efeito de apontamento será de 4,0 t (quatro 
toneladas). 

4.19. PINTURA DE LATÉX ACRiLICO SOBRE TAPUMES 

Consiste no fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais 
necessários para execução de pintura em tinta látex acrílica (cores brancas, cinza 
claro, cinza escuro e azul METRÓ-07) sobre tapumes de madeira compensada, 
conforme padrões estipulados no desenho PP- 9.00.00.00/585-029. 
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NOTA 01: Não será implantado logotipo do METRÔ ou qualquer informação de 
comunicação visual nos tapumes, exceto as faixas nas cores cinza e 
branca conforme estipulado no desenho citado. 

Deverão ser efetuadas quantas demãos de tinta forem necessárias para oferecer 
perfeito recobrimento, a critério da fiscalização do METRÓ. 

Esta atividade também inclui os serviços de preparação prévia, aplicação de 
seladoras, tinta de fundo e diagramação da comunicação visual e de faixas. 

4.20. REMOÇÃO DE TAPUMES 

Consiste em toda mão de obra, equipamentos materiais e equipamentos 
necessários à remoção de tapumes de madeira implantados anteriormente, bem 
como todos seus acessórios, do local instalado até os aterros industriais - distância 
<50 km. 

Esta atividade também inclui a demolição de concreto e recomposição do piso 
conforme padrão existente. 

Esta atividade não se aplica a remanejamentos de tapumes, a critério da 
fiscalização, que deverá ser realizado com insumos complementares. 

4.21 . FORNECIMENTO DE ANDAIMES TIPO TORRE 

Consiste em fornecimento de andaimes tubulares metálicos, de encaixe, tipo torre, 
com 1 ,50 x 1,50 metros de base, completos, incluindo plataformas de trabalho 
seguras, rodízios, escadas, travas, diagonais, cordas, cabos, tela para fechamento 
e segurança, material para regularização do apoio etc, em quantidades suficientes 
para execução dos trabalhos a que se destinam, conforme orientações da 
fiscalização do METRÔ. 

Para efeito de apontamento, considerar a data da entrega e retirada, conforme 
acerto prévio com a fiscalização do METRÓ, independente de sua montagem. 

Esta atividade também contempla o acondicionamento provisório em local 
previamente estipulado pela fiscalização do METRÔ, sua adequada fixação e 
proteção contra vandalismo e intempéries (chuva e principalmente ventos). 

NOTA 01: Esta atividade não contempla o transporte até o local de execução dos 
serviços, a montagem e a desmontagem dos andaimes. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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4 .22. FORNECIMENTO DE ANDAIMES TIPO TUBULAR TIPO FACHADEIRO 

Consiste em fornecimento, através de locação de andaimes tubulares metálicos, 
completos, incluindo plataformas de trabalho seguras, escadas, guarda-corpos de 
escada, rodapés, travas, diagonais, cordas, cabos, material para regularização do 
apoio, etc., em quantidades suficientes para execução dos trabalhos a que se 
destinam, bem como a elaboração e emissão de projeto para execução da 
montagem. 

Para efeito de apontamento, considerar a data da entrega e retirada do local dos 
serviços, conforme acerto prévio com a fiscalização do METRÓ, independente de 
sua montagem. 

Esta atividade também contempla o acondicionamento provisório em local 
previamente estipulado pela fiscalização do METRÓ, sua adequada fixação e 
proteção contra vandalismo e intempéries (chuva e, principalmente, ventos) . 

NOTA 01: Esta atividade não contempla o transporte até o local de execução dos 
serviços, a montagem e a desmontagem dos andaimes. 

4.23. MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE ANDAIMES 

Consiste em fornecimento de mão de obra , materiais e equipamentos necessários 
para montagem ou desmontagem dos andaimes tipo torre ou fachadeiro, incluindo 
regularização do apoio, os rodízios, travas, plataformas, proteções (escadas, 
guarda-corpos, telas de segurança e fachadeiras), diagonais e acessórios 
necessários, e conforme orientações da fiscalização do METRÓ. 

Esta atividade inclui o transporte horizontal e vertical até uma distância de 400 
metros, bem como todos os insumos necessários para o travamento/ancoragem da 
torre/fachada às estruturas fixas existentes. 

4.24. TRANSPORTE DE ANDAIMES 

Consiste em toda mão de obra , materiais e equipamentos necessários para 
transportar andaimes tubulares ou fachadeiros a uma distância acima de 400 metros 
até 50 km, de seu local de disposição provisória até o local de execução dos serviços 
e vice-versa, na sua remoção, incluindo todos os seus acessórios (rodízios, travas , 
escadas, plataformas, cordas e cabos para travamento, etc) . 

Esta atividade inclui o carregamento e descarregamento, travamento da carga sobre 
veículo, fretes, etc. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Independentemente do volume de andaimes a ser transportado, a quantidade 
mínima a ser considerada pela fiscalização para efeito de apontamento será de 1 ,5 
(um e meio) metro cúbico. 

4.25. FORNECIMENTO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
REMOÇÃO DE BASES DE APOIO 

Consistem em instalações provisórias para apoio aos serviços e instalações do 
presente fornecimento, em local a ser proposto pela Contratada e aprovado pelo 
Metrô, mediante proposta contemplando leiaute básico com dimensões e 
localização aproximada. 

A Contratada deve prever para a base de apoio: 

- contêiner ou edificação provisória para administração da Contratada e do 
Metrô; 

- contêiner ou edificação provisória para vestiário das equipes de produção; 

- Sanitários masculino e feminino (químicos ou não); 

- copa para alimentação; 

- contêiner ou edificação provisória para segurança de trabalho e CIPA; 

- contêiner ou edificação provisória para guarda de equipamentos e 
ferramentas; 

- bebedouro com água gelada; 

- guarita para vigilância; 

- a adequação das áreas; 

- a montagem, incluindo as instalações hidráulicas e elétricas, acabamentos 
e caixilharia, linhas para ligação de entrada de energia e água e saída de 
esgoto; 

- o transporte manual de material, equipamentos e utensílios no local de 
trabalho; 

- a carga, o transporte e a descarga de materiais, equipamentos e utensílios 
até o local de trabalho e/ou de instalação e na retirada dos mesmos após 
a conclusão dos serviços; 

- a manutenção, conservação e limpeza; 

- equipamentos, materiais e mão de obra (inclusive transporte) necessários 
à execução do serviço; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- a desmontagem das instalações, reestabelecendo as condições originais 
do local. 

Não serão consideradas bases de apoio os canteiros destinados à execução das 
atividades de produção, que poderão estar ou não associadas às bases de apoio 
central. 

Toda a infraestrutura necessária para alimentação entre o ponto de fornecimento de 
energia e água e os equipamentos utilizados para o desenvolvimento de suas 
atividades serão de inteira responsabilidade da Contratada, bem como seus custos 
decorrentes. 

4.26. MANTA ISOLANTE PARA ÁREA ENERGIZADA 

4.26.1. Fornecimento de manta isolante elétrica (alta tensão) 

4.26.2. 

O acesso das vias será permitido quando ocorrer a desenergização e liberação 
do acesso pela equipe de fiscalização do Metrô, sendo que o isolamento do trilho 
só poderá ser executado por eletricista capacitado devendo atender todos os 
requisitos descritos pela NR-1 O. 

Será aplicada, sobre o trilho a manta isolante 910 x 910 mm, sem fenda, classe 11 
(20KV), espessura mínima 2,8 da Novo Horizonte ou equivalente (conforme 
norma ANSI/ASTM 01048). 

Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para a fixação da manta 
e equipamentos necessários para sua aplicação, inclusive o medidor de tensão 
para conferência de voltagem para posterior liberação para trabalhos. 

Instalação de manta isolante elétrica (alta tensão) 

A instalação e desinstalação da manta isolante deverão ser executadas por 
eletricista capacitado NR-10 para o trabalho devidamente protegidos com EPI's 
específicos para o serviço em eletricidade. 

As ferramentas utilizadas deverão ser amarradas e inspecionadas, assim como, 
manter uma distância de um funcionário para outro, quando houver trabalhos 
simultâneos e outros que possam provocar ferimentos graves. 

Antes do início dos trabalhos as ferramentas, equipamentos e materiais deverão 
ser inspecionados. 

Será providenciada a sinalização da área de serviços com cone equipado com 
sinalizador giroflex. Identificar os acessos e a área com placas alusivas aos riscos . 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteüdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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Quando aplicável executar barreiras de segurança no perímetro da área de 
trabalho, ou seja, proteger áreas abertas. 

4.27. RECURSOS COMPLEMENTARES DE APOIO EM GERAL 

Consiste no fornecimento unitário de materiais e equipamentos destinados à 
execução de serviços e atividades imprevistas nesta Especificação. 

Exemplos de serviços eventualmente necessários: 

- adaptações em geral ; 

- etc. 

Esses serviços e recursos complementares somente poderão ser utilizados em 
casos eventuais de necessidade específica, e a critério da fiscalização do METRÔ, 
sendo que: 

- fornecimento de materiais apropriados unitariamente conforme norma de 
medição específica (formas, lonas para proteção de equipamentos ... ); 

- fornecimento de equipamento de apoio necessário para o desenvolvimento 
das atividades: apropriados unitariamente conforme norma de medição 
específica (plataforma elevatória ... ); 

- mão de obra necessários para remoção de interferências e atuação a em 
situação não previstas nesta especificação (ajudante, pedreiro e 
serralheiro) . 

Os equipamentos serão disponibilizados em perfeitas condições de uso, sob a 
responsabilidade da CONTRATADA e incluindo sua manutenção e fornecimento de 
seus consumíveis respectivos. 

Em locais onde não seja possível a utilização de andaimes para vencer grandes 
vãos, a CONTRATADA poderá utilizar plataformas elevatórias (aéreas). Referência: 
plataforma articulada auto propelida modelo Z45/25 qa Genie ou equivalente. 

NOTA 01: Este recurso somente poderá ser utilizado em caso eventual de 
necessidade específica, e à critério da Fiscalização do METRÓ, sendo 
que o fornecimento deverá ser através de locação diária, apropriado 
unitariamente conforme norma de medição específica. 

NOTA 02: A sobrecarga máxima de elementos estruturais (lajes) é de 500kg/m2
. 

Em serviços realizados nesses locais, ou em outros cujo trânsito se dê 
por tais elementos, não poderão ser utilizados equipamentos que 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros . 
A liberação desle documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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promovam esforços acima deste valor. Nesta situação, além da 
utilização de plataformas elevatórias mais leves, como o modelo 
AWP40 da Genie ou equivalente, a CONTRATADA deverá prever o 
fornecimento de chapas metálicas de 3/16" (4,71mm) ou chapas de 
compensado resinado ou plastificado com espessura superior a 15 
mm, em bom estado de conservação. 

NOTA 03:Quando houver a necessidade da instalação dessas chapas, a 
CONTRATADA deverá verificar se as mesmas estão niveladas com o 
piso, sem objetos ou outros elementos que impeçam o seu contato 
integral. Também deverá observar se nos locais de apoio existem 
tampas de alçapões, caixas e/ou elementos frágeis que possam causar 
incidentes/acidentes. 

No que se refere à proteção de obras de arte, será permitido a permanência da 
proteção durante todo o período de execução do serviço desde que esta seja de 
material transparente (lona ou encerado). 

4.28. DESCARTE DOS RESIDUOS PERIGOSOS CLASSE 1 

Caberá à CONTRATADA a destinação e o descarte final dos resíduos perigosos 
classe I provenientes das atividades objeto desta Especificação para fora das 
dependências do METRÓ, em local apropriado e autorizado pelos órgãos 
competentes, com ciência e aprovação do METRÓ. 

Entende-se por "descarte dos resíduos perigosos classe I (NBR 1 0004:2004)" a 
realização de todas as ações pertinentes ao descarte e gerenciamento dos serviços 
em todas as etapas do processo, desde o acondicionamento até o transporte à 
.unidade de destinação final e a própria destinação I destruição I transformação 
adequada à classe de resíduo, decorrente da execução de serviços de 
modernização de pisos nas dependências do METRÓ. 

Esta atividade inclui a prestação dos seguintes serviços abaixo listados, segundo 
regulamentação ambiental vigente, compreendendo gerenciamento, transporte e 
destinação final de resíduos perigosos classe I (NBR 1 0004:2004), como segue: 

- exigir das empresas prestadoras envolvidas no armazenamento, 
transporte e destinação final, todas as licenças ambientais e alvarás 
necessários para o exercício de atividades, para sua habilitação e para 
constituir contrato de prestação de serviços; 

- preparar toda a documentação e obtenção dos Certificados de Autorização 
de Destinação de Resíduos Industriais (CADRis), com recolhimento das 
respectivas taxas; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- toda documentação necessária para transporte das remessas (lotes) de 
resíduos perigosos, apontando seus quantitativos; 

- emissão de termo de recebimento, da CONTRATADA para o METRÓ, para 
cada remessa (lote) enviada, retratando a condição de chegada na 
unidade de destinação final, apontando possíveis regularidades, caso haja; 

- elaborar e apresentar Plano Logístico de movimentação e transporte- ver 
item 3.6.1 desta Especificação; · 

- elaborar e apresentar Manual de Procedimentos Operacionais e de 
atendimento às emergências- ver item 3.6.2 desta Especificação; 

- implementar, monitorar e controlar o Plano logístico de movimentação e 
transporte e o Manual de Procedimentos Operacionais e de atendimento 
às emergências; 

- adoção de medidas para antecipar, reconhecer, avaliar, regularizar e 
controlar a ocorrência de aspectos ambientais existentes ou que venham 
a existir, visando a eliminação ou a mitigação de impactos ambientais 
adversos ao meio ambiente interno e externo às dependências do METRÓ; 

- cumprir os preceitos legais relativos às legislações ambientais no âmbito 
federal, estadual e municipal, pertinentes à proteção do Meio Ambiente; 

- fornecer os documentos comprobatórios de atendimento às legislações, 
quando solicitado pelo METRÓ, incluindo outorgas, licenças e outros 
documentos pertinentes; 

- fornecer contenedores apropriados para o armazenamento dos resíduos, 
em material compatível com os mesmos, que garantam sua integridade e 
estanqueidade; 

- rotular todas os contenedores conforme normas vigentes; 

- condicionar, armazenar (NBR 12235:1992) e transportar (NBR 
13221:2010) os resíduos perigosos classe I; 

- elaborar e manter, junto às cargas e velculos transportadores, placas de 
simbologia de risco, envelope contendo fichas de emergência (elaborada 
conforme norma NBR 7503:2008 - deve constar todos os telefones úteis 
em caso de acidente, tais como, corpo de bombeiros, defesa civil, policia 
rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricantes dos produtos), 
além dos demais documentos previstos em lei; 

- efetuar os transportes somente com empresas possuidoras de RTB e que 
possuam os veículos compatíveis com o estado físico e o tipo de 
embalagem dos resíduos a serem destinados, de modo a garantir a 
integridade e estanqueidade dos contenedores e evitar o espalhamento do 
resíduo durante o transporte; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- somente efetuar o transporte com pessoas treinadas para casos de 
acidentes e que disponham de EPI's; 

- providenciar a manter atualizados, para cada remessa de resíduos, 
registros da movimentação, do carregamento nos locais de 
armazenamento, e do descarregamento na unidade de destinação final; 

- destinar adequadamente os resíduos e seus contenedores (bombonas, 
tambores, pallets, caixas de madeira etc) com correspondentes 
"Certificados de Destinação Final"; 

- fornecer para o METRÓ, cópias autenticadas de todas as notas fiscais de 
transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela 
destinação final; 

- fazer constar nas notas fiscais descriminação sucinta dos materiais 
classificados como perigosos; 

- atender à convocação do METRÓ para prestar informações e participar de 
reuniões técnicas e deliberativas sobre as questões de proteção ao Meio 
ambiente; 

- implementar de imediato as ações de correção dos aspectos ambientais, 
quando propostos pelo METRÓ; 

- impedir ou responder por atos ou omissões dos empregados, 
subcontratados e visitantes, quanto ao descumprimento das rotinas de 
controle dos aspectos ambientais, nos termos das legislações vigentes; 

- responsabilizar-se pelo ensaio e classificação dos resíduos conforme NBR 
10004:2004 ou outras legislações aplicáveis, atendendo sempre à mais 
restrita; 

- fazer uso de tecnologias que visem a redução do consumo de água e 
energia, minimização na geração de resíduos, racionalização do uso de 
matérias primas, redução da emissão de poluentes, adoção de tecnologias 
menos agressivas ao meio ambiente e utilização de produtos de baixa 
toxicidade; 

- comunicar de imediato ao METRÓ, em qualquer circunstância, a 
ocorrência de acidente ambiental, bem como providenciar sua imediata 
remediação; 

- executar o Plano de remediação de áreas contaminadas/degradadas 
quando as causas forem de sua responsabilidade; 

- atender às emergências químicas. 

4.28.1. Plano logístico de movimentação e transporte 

Consiste de relatório prévio contemplando: 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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- a sistemática adotada para a retirada e movimentação da carga, 
especialmente para carga mista com diferentes contenedores; 

- o transporte até a unidade de destinação final; 

- a logística utilizada no tratamento/destinação final dos resíduos, incluindo 
o plano de queima dos resíduos; 

- as soluções adotadas para a destruição dos contenedores e paletes; 

- as ações no caso de acidentes com emergências químicas durante o 
transporte; 

- o fluxograma de tarefas/responsabilidades envolvendo o gerenciamento 
dos serviços. 

4.28.2. Manual de Procedimentos Operacional e de atendimento às emergências 

Consiste de relatório prévio contemplando orientações sobre os aspectos 
operacionais, envolvendo a identificação dos resíduos, recursos para 
movimentação e armazenagem, aspectos administrativos do envio de lotes, de 
compatibilidade de carga, de armazenamento (NBR 12235: 1992), de segurança 
do trabalho e de riscos ambientais. 
Deverá conter as justificativas do tratamento/destinação final mais adequado a 
cada grupo de resíduos com a indicação dos aspectos operacionais e fluxograma 
das atividades desenvolvidas dentro da unidade de processamento. As rotas de 
percurso dentro e fora da Região Metropolitana de São Paulo devem também ser 
apresentadas. 

O modelo de toda a documentação referente a prestação dos serviços, incluindo 
aqueles necessários à solicitação dos "CADRIS", é também exigido neste manual. 

Os resíduos perigosos classe I a serem gerados na execução dos serviços 
constantes nesta Especificação podem ser inicialmente classificados em três 
grupos (quanto aos critérios de incompatibilidade, processos de descarte e risco 
bacteriológico), conforme sugestões abaixo: 

Grupo A - descarte por co-processamento, calcinação ou incineração 
convencional, embalados em "big bags" de base fechada com liner de 
proteção interna e bambonas de 20 litros, este último para materiais em 
estado líquido: 

• Líquidos resultantes de lavagem de ferramentas e utensílios; 

• restos de tintas, solventes, óleos; 

• estopas e panos com graxas/óleos/tinta/solventes; 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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• contenedores e embalagens plásticas/metálicas utilizadas ou 
contaminadas; 

• ferramentas, pincéis, rolos; 

• EPI's utilizados (máscaras, filtros, luvas etc); 

• outros. 

Grupo B- descarte por processo de autoclavagem e incineração convencional, 
embalados apropriadamente para material biológico com risco bacteriológico: 

• fezes, penas, ninhos, vermes e sujidades em geral provenientes de 
pombos e outras aves, bem como todos o ferramenta! e elementos 
utilizados na sua remoção, limpeza, acondicionamento e higienização. 

Grupo C- descarte em aterro industrial classe I, embalados em caixas de madeira 
revestidas internamente com lona, altura máxima de 1,50 metros: 

• produtos de cimento, com incorporação de fibras de asbesto/amianto em 
sua formulação. 

Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 
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ES-9.00.00.00/7 J9-013 8 14/03/2016 Revisão Geral 
ES-9. 00.00.00/7 J9-013 c 17/05/2017 Revisão Geral 
ES-9.00.00.00/7 J9-013 D 18/07/2018 Revisão Geral 
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ELABORADORES I REVISORES 

EMISS'AO " 
.- RG CREA ART ~ •· . VISTO 

Natália Brito S Rodrigues 27.398-1 1409996565 92221220141516566 q 1Y2.1\,7 
r 1 

ANALISE TECNICA~ RG CREA AR1 VISTO· 
Natália Brito S Rodrigues 27.398-1 1409996565 92221220141516566 I VJ LJV l / 
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< RG ,4. AREA DATA V. ISTO 

Eduardo Pacheco de Oliveira 28.630-7 MTT/EPV/CIV 12/07/2018 ~;,;,.,..--

Décio Bin 19.108-0 MTT/EPV 12/07/2018 ( F! 
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Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrô e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros. 
A liberação deste documento não exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele. 


