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Novas orientações para os itens abaixo relacionados visando a melhoria da qualidade das 
obras.  
 
TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL)  
TERMINAL DE LIMPEZA (TL)  
TUBO DE QUEDA (TQ) 
POÇO DE VISITA (PV) 
LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA 
 
Para fins de orçamentos os itens referentes a tubo de queda, poço de visita e ligações prediais 
de água (UMC e cavalete) deverão ser relacionados nos itens complementares (módulo 18). Os 
demais itens deverão ser codificados de acordo com o MOS, porém com as determinações 
contidas neste documento. 
 
Estas orientações deverão ser aplicadas até a publicação da nova edição do MOS que deverá 
ocorrer no segundo semestre deste ano. 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Os materiais / equipamentos (incluindo peças pré-moldadas de concreto) a serem utilizados nas 
obras, além de estarem em conformidade com as normas correlatas e atenderem às 
especificações técnicas, deverão estar devidamente homologadas na SANEPAR, de acordo 
com os critérios para homologação de materiais / equipamentos. 
 
 
TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) DE PVC PARA REDE C OLETORA 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
São dispositivos industrializados utilizados exclusivamente em redes de PVC que permitem a 
introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza da rede. Para casos de redes 
cerâmicas deverão ser utilizados poços de visita.  
 
São colocados normalmente no meio da rede, em trechos longos, intercalados entre poços de 
visita. Seu uso será limitado a rede com profundidade máxima de 2,00 m. O diâmetro será 
sempre igual ao da rede em que estiver sendo instalado e a sua utilização e localização serão 
previstos em projeto. Não poderão ser utilizados nas pistas de rolamento.  
 
O seu assentamento é feito de modo a que a parte horizontal seja apoiada em base de concreto 
não estrutural e a chaminé é constituída do mesmo material da rede. Na parte superior, coloca-
se o cap com copo-base de concreto. Ver desenhos números 02 e 04. 
 
Para o assentamento do copo deverá ser executada a compactação da vala onde o mesmo será 
assentado sobre uma camada de areia com espessura mínima de 3 cm, com a finalidade de 
nivelar a peça com o grade ou do pavimento ou terreno. 
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REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS: 
 
Estrutura:  
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para assentamento, inclusive 
transporte do canteiro da obra ao local de aplicação, descida na vala, limpeza, acoplamento, 
assentamento de peças pré-moldadas de concreto e tampões. O fornecimento de materiais de 
PVC e pré-moldados de concreto não estão inclusos nos preços. 
 
 
TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDI AL 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
Cerâmico:  
 
A instalação do TIL cerâmico será executada assentando-se um “T”, apoiado em base de 
concreto não estrutural. A seguir, serão colocadas manilhas cerâmicas na vertical para formar a 
parte variável (chaminé). Paralelamente, será feito o aterro da vala, instalando-se o cap com 
copo-base de concreto. 
 
Para se obter o nível desejado para o cap, o último tubo será cortado, se necessário. O aterro 
deverá ser cuidadosamente compactado ao longo da chaminé, de modo a garantir a estabilidade 
do copo-base. O cap não poderá ser apoiado na ponta da chaminé para não transmitir esforços 
à tubulação. O aterro será compactado até cerca de 15 cm abaixo do nível do passeio, sobre o 
qual será assentado o copo-base de concreto. Ver desenhos números 01 e 04. 
 
Para o assentamento do copo deverá ser executada a compactação da vala onde o mesmo será 
assentado sobre uma camada de areia com espessura mínima de 3 cm, com a finalidade de 
nivelar a peça com o grade ou do pavimento ou terreno. 
 
As esperas para ligações prediais de esgoto deverão ser vedadas com peças de concreto 
confeccionadas especificamente para tal. 
 
PVC 
 
Os TIL’s de PVC são peças industrializadas que têm a mesma função dos cerâmicos. O seu 
assentamento é feito de modo a que a parte horizontal seja apoiada em base de concreto não 
estrutural e a chaminé é constituída do mesmo material da rede. Na parte superior, coloca-se o 
cap com copo-base de concreto. O cap não poderá ser apoiado na ponta da chaminé para não 
transmitir esforços à tubulação. Não será admitido o uso de “te” para execução da inspeção do 
ramal predial quando o diâmetro no mesmo for DN 100 x 100. Ver desenhos nº 01 e 04. 
 
No caso de colocação de válvula de retenção de esgoto no ramal predial (PVC ou cerâmico), a 
mesma não deve ser colocada entre o TIL e a rede coletora. 
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Se não houver a interligação da ligação do cliente o TIL deve permanecer tamponado. Quando 
da execução da rede coletora em terrenos vagos não deverão ser executadas as esperas das 
ligações. 
 
REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS: 
 
Estrutura: 
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para assentamento, inclusive 
transporte do canteiro da obra ao local de aplicação, descida na vala, limpeza, acoplamento, 
assentamento de peças pré-moldadas de concreto, concreto moldado “in loco” e tampões. O 
fornecimento de materiais de PVC e pré-moldados de concreto não estão inclusos nos preços. 
 
 
TERMINAL DE LIMPEZA (TL)  
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
É um dispositivo colocado no início de uma rede coletora, sempre e exclusivamente no passeio, 
e que possibilita a introdução de equipamento para desobstrução da mesma. 
 
O TL é composto por uma curva de 90º e tubos de um mesmo material e conjunto cap e copo-
base de concreto. O diâmetro das peças é sempre igual ao da rede.  
 
Para o assentamento do copo deverá ser executada a compactação da vala onde o mesmo será 
assentado sobre uma camada de areia com espessura mínima de 3 cm, com a finalidade de 
nivelar a peça com o grade ou do pavimento ou terreno. 
 
Os terminais de limpeza (TL) podem ser cerâmicos ou de PVC, conforme desenhos nº 03 e 04. 
 
REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS: 
 
Estrutura: 
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para assentamento, inclusive 
transporte do canteiro da obra ao local de aplicação, descida na vala, limpeza, acoplamento, 
assentamento de peças pré-moldadas de concreto, concreto moldado “in loco” e tampões. O 
fornecimento de materiais de PVC e pré-moldados de concreto não estão inclusos nos preços. 
 
 
TUBO DE QUEDA (TQ)  
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
Em redes de coleta de esgotos, quando a diferença de cotas entre a tubulação de chegada no 
PV e a de saída for superior a 70 cm, é empregado o tubo de queda, que consiste numa 
canalização que deriva verticalmente de um tubo afluente. Essa derivação é feita com auxílio de 
um “T”, seguido de tubo colocado na vertical e na extremidade mais profunda, uma curva de 90º  
possibilitando a entrada do líquido no PV. As peças serão sempre do mesmo diâmetro que o da 
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rede. A curva de 90º  será apoiada em base de concreto não estrutural, conforme mostra o 
desenho nº 05. 
 
Os tubos de queda podem ser cerâmicos ou de PVC, sendo sempre de um só material. 
 
REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS: 
 
Estrutura: 
 
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para assentamento, inclusive 
transporte do canteiro da obra ao local de aplicação, descida na vala, limpeza, acoplamento, 
execução de juntas, assentamento de peças pré-moldadas de concreto e tampões.  O 
fornecimento de materiais  hidráulicos  não  está incluso nos preços. 
 
 
POÇO DE VISITA 
 
ESPECIFICAÇÕES:  
 
Será executado obedecendo as seguintes características definidas no projeto e OSE’s: 
a) localização; 
b) profundidade nominal; 
c) cotas de nivelamento; 
d) diâmetros das tubulações interligadas; 
e) indicação dos tubos de queda; 
f) traçado das calhas de fundo. 
 
Entende-se por profundidade nominal o desnível entre a cota do terreno e a cota da geratriz 
interna inferior da tubulação efluente. Este desnível é passível de alteração após o nivelamento 
para execução. A cota superior do tampão do PV deverá coincidir com a cota do terreno 
(passeio ou greide da rua), tolerando-se ressaltos não superiores a 1 cm. 
 
Um poço de visita compõe-se basicamente de: 
a) câmara de trabalho (câmara) onde se situam: 
− base de concreto não estrutural; 
− laje de fundo pré-moldada (armada conforme desenho nº 06): abaixo da geratriz inferior do 

tubo efluente; 
− calha de fundo: com  seções semicirculares e altura correspondente a ¾ do diâmetro interno 

da tubulação, para propiciar o escoamento do esgoto. A concordância poderá ser reta ou 
curva, conforme projeto; 

− almofada: corresponde ao enchimento da área do fundo não ocupada pelas calhas, cujo 
plano superior forma uma declividade constante de 10% no sentido das calhas.  

− câmara de acesso (chaminé) - localizada sobre a câmara de trabalho, com seção circular e 
dimensão em planta inferior ou igual a da câmara de trabalho. Quando a dimensão for inferior 
a da câmara de trabalho, situar-se-á geralmente em posição excêntrica; 

b) laje de redução intermediária pré-moldada - é utilizada quando ocorrer diferença entre a 
câmara de trabalho e a de acesso, servindo de transição entre elas. Ver desenho nº 07;  
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c) laje de redução superior pré-moldada - localizada sobre o último anel da câmara de acesso, 
reduzindo o diâmetro da abertura de 800 mm para 600 mm (exceto nos PV’s tipo E e F), 
sobre a qual será assentado o tampão. Ver desenho nº 08; 

d) tampão - composto por um conjunto de caixilho e tampão propriamente dito, de ferro dúctil ou 
de concreto, conforme abaixo: 

 ferro dúctil - de acordo com a localização do PV, serão utilizados dois tipos de tampão de 
ferro dúctil: no passeio será utilizado o tampão Classe 50, identificado com o nº 1, logotipo e 
inscrição “SANEPAR”; na rua será utilizado o tampão Classe 125, identificado com o nº 3, 
logotipo e inscrição “SANEPAR”, ver desenhos nº 09 e 10. Em ambos os casos, os tampões 
serão circulares e sem articulação, revestidos interna e externamente com base asfáltica. 

  concreto-armado (pré-moldado) - o tampão de concreto será utilizado somente nos passeios 
e em locais onde não haja tráfego de veículos. Recomenda-se o uso deste tipo de tampão em 
locais pouco urbanizados. Terão forma circular e apresentarão, gravados em baixo relevo, o 
logotipo e o nome “ SANEPAR”. Ver desenhos nº 11 e 12.  

  A utilização de tampão de FD ou de concreto deverá ser definida na fase de projeto. 
 
Os anéis e as lajes deverão ser isentos de fraturas, trincas e falhas. Poderão ser admitidos 
reparos, a critério da fiscalização, desde que efetuados de forma a repor a peça em 
concordância com as características originais. Os planos extremos dos anéis serão 
perpendiculares ao eixo, tolerando-se desvios entre seus centros, a prumo, não superiores a 1% 
da altura do anel. 
 
Os anéis serão preferencialmente com junta tipo ponta e bolsa podendo eventualmente ser 
admitido o tipo macho e fêmea para anéis de DN 600 e DN 800, exceto nos PV´s tipos B e D. Os 
anéis para composição da câmara de acesso terão altura de 7,5, 15,  30, 50 ou 100 cm, sendo 
os de 7,5 e 15 cm somente para juntas tipo macho e fêmea. Todos os anéis serão classe CA-1. 
Neles será pintado na face interna o nome do fabricante. Ver outros detalhes dos anéis no 
desenhos nº 13 e 14. 
 
Poço de visita Tipo A  
 
Destina-se a conexão de coletores com diâmetro menor ou igual DN 400 mm, com altura 
nominal limitada a 4,00 m. A câmara e chaminé são coincidentes e compostas de anéis de DN 
800 e laje de redução superior.  Ver desenhos nº 18 e 19. 
 
O PV tipo A é executado da seguinte forma: 
a) escavação adicional - atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulação 

efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado de modo a 
permitir a execução da base e assentamento da laje de fundo pré-moldada.  

b) parte inferior do PV – sobre o solo será executada uma base de concreto não estrutural de 5 
cm. Sobre o concreto será assentada a  laje de fundo pré-moldada, cuja superfície será 
nivelada. Após o assentamento da laje, será iniciada a execução da parede inferior em 
alvenaria, com juntas alternadas, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, interna e externamente. A alvenaria deverá ser executada com diâmetro interno de 
700 mm com tijolos  maciços ou paver de 8 x 10 x 20 cm. A execução perfeita do círculo será 
obtida com auxílio de um fio de prumo no centro do PV e um sarrafo de madeira situado na 
horizontal, formando um compasso. A altura dessa parede será determinada em função dos 
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diâmetros das tubulações, as quais deverão ficar inteiramente envolvidas pela alvenaria, bem 
como ser compatibilizada a altura do PV. As tubulações isoladas que cheguem no PV com 
certo desnível em relação ao fundo, não serão necessariamente envolvidas pela parede de 
alvenaria. Nestes casos, será perfurado o anel pré-moldado, no qual serão conectadas essas 
tubulações. Não serão admitidos furos nos anéis para entrada de tubulações com diâmetros 
maiores que DN 200. 

c) anéis pré-moldados da câmara - os anéis serão escolhidos em função da altura pretendida 
para o PV e sucessivamente assentados com juntas de argamassa de cimento e areia traço 
1:3 em volume. Na altura da linha de contato do primeiro anel com a cinta de concreto, será 
feito um cordão de argamassa com espessura de 10 cm, a 45º, em todo o perímetro externo 
do anel. Imediatamente após o assentamento de cada anel, este será escorado em três 
pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis rompidos para receber 
tubulações deverão ter o furo com diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. 

d) calhas e almofadas - após a conclusão das paredes, serão executadas as calhas de fundo do 
PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo à conformação indicada no projeto para cada 
caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não estrutural, formando a 
almofada, até a altura correspondente a ¾ do diâmetro da tubulação de saída do PV, com 
uma inclinação na ordem de 10% no sentido da calha principal, alisando-se a superfície com 
colher de pedreiro. Sobre as paredes de um tijolo será executada uma cinta de concreto não 
estrutural, destinada a distribuir esforços. Após o endurecimento do  concreto da almofada, as 
calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 em volume. A mesma argamassa será utilizada para o acabamento da superfície da 
almofada e revestimento das paredes de alvenaria.   

e) laje de redução superior pré-moldada - atingida a altura preestabelecida para a câmara, será 
assentada a laje de redução superior, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume. Ver desenho nº 08. 

f) tampão - o assentamento do conjunto caixilho-tampão sobre a laje de redução será 
executado utilizando-se um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, 
com espessura acabada variando de 1 a 4 cm. A circunferência externa do caixilho receberá 
um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro externo dos 
anéis da chaminé. Em locais não pavimentados sujeitos a tráfego, o caixilho deverá ser 
chumbado sobre a laje de redução ou anel de ajuste, para evitar deslocamento horizontal. A 
fim de possibilitar o nivelamento do tampão com o terreno, será admitida a execução de um 
apoio, com altura máxima de 20 cm, utilizando-se as duas formas alternativas descritas a 
seguir: 

• com anel de ajuste pré-moldado de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 15. 

• com alvenaria executada com diâmetro interno de 620 mm, com tijolos maciços ou paver de 8 
     x 10 x 20 cm. 
g) toda argamassa utilizada para execução dos PV’s deverá ser de cimento e areia traço 1:3 em 

volume, com impermeabilizante de pega normal. 
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Poço de visita Tipo B  
 
Destina-se a conexão de coletores com diâmetro maior que DN 400 e menor ou igual a DN 
1000; ou para diâmetros inferiores a DN 400 quando a altura nominal for superior a 4,00 m. 
A câmara é constituída por uma parte de alvenaria sobre a qual se apóia um anel de concreto 
armado PB, classe CA-1, com DN 1500. A chaminé é composta de anéis PB com DN 800 e laje 
de redução superior. Ver desenho nº 20. 
 
O PV tipo B é executado da seguinte forma: 

a) escavação adicional - atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulação 
efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado de modo a 
permitir a execução da base e assentamento da laje de fundo pré-moldada.  

b) parte inferior do PV – sobre o solo será executada uma base de concreto não estrutural de 5 
cm. Sobre o concreto será assentada a  laje de fundo pré-moldada,  cuja superfície será 
nivelada. Após o assentamento da laje, será iniciada a execução da parede inferior em 
alvenaria, com juntas alternadas, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, interna e externamente. A alvenaria deverá ser executada com diâmetro interno de 
1400 mm com tijolos maciços ou paver de 8 x 10 x 20 cm. A execução perfeita do círculo será 
obtida com auxílio de um fio de prumo no centro do PV e um sarrafo de madeira situado na 
horizontal, formando um compasso. A altura dessa parede será determinada em função dos 
diâmetros das tubulações, as quais deverão ficar inteiramente envolvidas pela alvenaria, bem 
como ser compatibilizada à altura do PV. As tubulações isoladas que cheguem no PV com 
certo desnível em relação ao fundo, não serão necessariamente envolvidas pela parede de 
alvenaria. Nestes casos, será perfurado o anel pré-moldado, no qual serão conectadas essas 
tubulações. Não serão admitidos furos nos anéis para entrada de tubulações com diâmetros 
maiores que DN 300. 

c) anéis pré-moldados da câmara - os anéis serão escolhidos em função da altura pretendida 
para o PV e sucessivamente assentados com juntas de argamassa de cimento e areia traço 
1:3 em volume. Na altura da linha de contato do primeiro anel com a cinta de concreto, será 
feito um cordão de argamassa com espessura de 10 cm, a 45º, em todo o perímetro externo 
do anel. Imediatamente após o assentamento de cada anel, este será escorado em três 
pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis rompidos para receber 
tubulações deverão ter o furo com diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. 

d) anéis pré-moldados da câmara - os anéis com DN 1500 serão assentados sobre a cinta de 
concreto, com juntas de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume. Na altura da 
linha de contato do primeiro anel com a cinta de concreto, será feito um cordão de argamassa 
com espessura de 10 cm, a 45º, em todo o perímetro externo do anel. Imediatamente após o 
assentamento de cada anel, este será escorado em três pontos, verificando-se em seguida a 
sua verticalidade. Os anéis rompidos para receber tubulações  deverão ter o furo com 
diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  com argamassa  em todo o perímetro 
do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da mesma argamassa a 45º. 

e) calhas e almofadas - após a conclusão das paredes, serão executadas as calhas de fundo do 
PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo à conformação indicada no projeto para cada 
caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não estrutural, formando a 
almofada, até a altura correspondente a ¾ do diâmetro da tubulação de saída do PV, com 
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uma inclinação na ordem de 10% no sentido da calha principal, alisando-se a superfície com 
colher de pedreiro. Sobre as paredes de um tijolo será executada uma cinta de concreto não 
estrutural, destinada a distribuir esforços. Após o endurecimento do  concreto da almofada, as 
calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 em volume. A mesma argamassa será utilizada para o acabamento da superfície da 
almofada e revestimento das paredes de alvenaria.  

f) laje de redução intermediária pré-moldada – deverá ser assentada sobre os anéis de DN 
1500 e rejuntada com argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. Ver desenho nº 07. 

g) anéis pré-moldados da chaminé - os anéis com DN 800 serão assentados sobre a laje de 
redução intermediária,  com juntas de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, 
sendo o primeiro envolvido externamente por um cordão de argamassa com espessura de 10 
cm, a 45º, em todo o perímetro externo do anel. Imediatamente após o assentamento de 
cada anel, este será escorado em três pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade.  
Não serão permitidas entradas de tubulações na chaminé. 

h) laje de redução superior pré-moldada - atingida a altura preestabelecida para a câmara, será 
assentada a laje de redução superior, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume. Ver desenho nº 08. 

i) tampão - o assentamento do conjunto caixilho-tampão sobre a laje de redução será 
executado utilizando-se um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, 
com espessura acabada variando de 1 a 4 cm. A circunferência externa do caixilho receberá 
um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro externo dos 
anéis da chaminé. Em locais não pavimentados sujeitos a tráfego, o caixilho deverá ser 
chumbado sobre a laje de redução ou anel de ajuste, para evitar deslocamento horizontal. A 
fim de possibilitar o nivelamento do tampão com o terreno, será admitida a execução de um 
apoio, com altura máxima de 20 cm, utilizando-se as duas formas alternativas descritas a 
seguir: 

• com anel de ajuste pré-moldado de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 15. 

• com alvenaria executada com diâmetro interno de 620 mm, com tijolos maciços ou paver de 8 
     x 10 x 20 cm. 

j) toda argamassa utilizada para execução dos PV’s deverá ser de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com impermeabilizante de pega normal. 

 
Poço de visita Tipo C  
 
Destina-se a conexão de coletores com diâmetro menor ou igual DN 150, com altura nominal 
limitada a 4,00 m. A câmara e chaminé são coincidentes e são compostas por anéis com DN 
800 e laje de redução superior. São semelhantes aos poços de visita tipo A, exceto na base por 
não possuírem alvenaria. Ver desenhos nº 21 e 22. 
 
 O PV tipo C é executado da seguinte forma:  

a) escavação adicional - atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulação 
efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado de modo a 
permitir a execução da base e assentamento do fundo pré-moldado.  

b) Parte inferior do PV – sobre o solo será executada uma base de concreto não estrutural de 5 
cm. Sobre o concreto será assentado o  fundo pré-moldado (tipo copo),  cuja superfície será 
nivelada. O fundo pré-moldado será rompido nos pré-furos. Quando a tubulação não coincidir 
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com os pré-furos, o fundo pré-moldado será rompido, com o máximo cuidado para evitar 
danos a armadura, até um diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  com 
argamassa  em todo o perímetro do tubo. Os pré-furos que não forem utilizados, deverão ser 
preenchidos com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 16. 

c) anéis pré-moldados da câmara - os anéis com DN 800 serão assentados sobre fundo pré-
moldado. Os anéis serão escolhidos em função da altura pretendida para o PV e 
sucessivamente assentados com juntas de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume. Imediatamente após o assentamento de cada anel, este será escorado em três 
pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis rompidos para receber 
tubulações deverão ter o furo com diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. Não serão admitidos furos nos anéis para entrada de tubulações 
com diâmetros maiores que DN 150. 

d) calhas e almofadas - após o assentamento do fundo pré moldado, serão executadas as 
calhas de fundo do PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo à conformação indicada no 
projeto para cada caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não 
estrutural, formando a almofada, até a altura correspondente a ¾ do diâmetro da tubulação 
de saída do PV, com uma inclinação na ordem de 10% no sentido da calha principal, 
alisando-se a superfície com colher de pedreiro. Após o endurecimento do concreto da 
almofada, as calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento 
e areia traço 1:3 em volume. 

e) laje de redução superior pré-moldada - atingida a altura preestabelecida para a câmara, será 
assentada a laje de redução superior, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume. Ver desenho nº 08. 

f) tampão - tampão - o assentamento do conjunto caixilho-tampão sobre a laje de redução será 
executado utilizando-se um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, 
com espessura acabada variando de 1 a 4 cm. A circunferência externa do caixilho receberá 
um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro externo dos 
anéis da chaminé. Em locais não pavimentados sujeitos a tráfego, o caixilho deverá ser 
chumbado sobre a laje de redução ou anel de ajuste, para evitar deslocamento horizontal. A 
fim de possibilitar o nivelamento do tampão com o terreno, será admitida a execução de um 
apoio, com altura máxima de 20 cm, utilizando-se as duas formas alternativas descritas a 
seguir: 

• com anel de ajuste pré-moldado de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 15. 

• com alvenaria executada com diâmetro interno de 620 mm, com tijolos maciços ou paver de 8 
     x 10 x 20 cm. 

g) toda argamassa utilizada para execução dos PV’s deverá ser de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com impermeabilizante de pega normal. 

 
Poço de visita Tipo D  
 
Destina-se a conexão de coletores com diâmetro superior a DN 400 e menor ou igual a DN 600, 
ou para diâmetros inferiores a DN 400, quando a altura nominal for superior a 4,00 m. 
A câmara não possui alvenaria e é composta por dois anéis de concreto armado PB, classe CA-
1, DN 1500, altura de 1,00 m. A chaminé é composta de anéis PB com DN 800 e laje de redução 
superior. Ver desenho nº 23. 
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O PV tipo D é executado da seguinte forma: 

a) escavação adicional - atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulação 
efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado de modo a 
permitir a execução da base e assentamento da laje de fundo pré-moldada.  

b) parte inferior do PV – sobre o solo será executada uma base de concreto não estrutural de 5 
cm. Sobre o concreto será assentada a  laje de fundo pré-moldada. 

c)  anéis pré-moldados da câmara – o primeiro anel com DN 1500 deverá conter pré-furos para 
receber tubulações com DN 400 a DN 600. Será assentado sobre a laje de fundo pré-
moldada e envolvido externamente por um cordão de argamassa com espessura de 10 cm, a 
45º, em todo o perímetro externo do anel.  Os anéis serão  escorados em três pontos, 
verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis poderão ser rompidos para receber 
tubulações e deverão ter o furo com diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. anéis pré-moldados da câmara - os anéis com DN 800 serão 
assentados sobre fundo pré-moldado. Os anéis serão escolhidos em função da altura 
pretendida para o PV e sucessivamente assentados com juntas de argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 em volume. Imediatamente após o assentamento de cada anel, este será 
escorado em três pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis rompidos 
para receber tubulações deverão ter o furo com diâmetro que permita o em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. Não serão admitidos furos nos anéis para entrada de tubulações 
com diâmetros maiores que DN 300. Nas entradas de tubulações com diâmetro DN 400 a DN 
600 somente serão permitidas aberturas nos pré-furos. 

d) calhas e almofadas - após o assentamento da laje de fundo pré moldada, serão executadas 
as calhas de fundo do PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo à conformação indicada no 
projeto para cada caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não 
estrutural, formando a almofada, até a altura correspondente a ¾ do diâmetro da tubulação 
de saída do PV, com uma inclinação na ordem de 10% no sentido da calha principal, 
alisando-se a superfície com colher de pedreiro. Após o endurecimento do  concreto da 
almofada, as calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento 
e areia traço 1:3 em volume.  

e) laje de redução intermediária pré-moldada – deverá ser assentada sobre os anéis de DN 
1500 e rejuntada com argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. Ver desenho nº 07. 

f) anéis pré-moldados da chaminé - os anéis com DN 800 serão assentados sobre a laje de 
redução intermediária,  com juntas de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, 
sendo o primeiro envolvido externamente por um cordão de argamassa com espessura de 10 
cm, a 45º, em todo o perímetro externo do anel. Imediatamente após o assentamento de 
cada anel, este será escorado em três pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade.  
Não serão permitidas entradas de tubulações na chaminé. 

g) laje de redução superior pré-moldada - atingida a altura preestabelecida para a câmara, será 
assentada a laje de redução superior, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume. Ver desenho nº 08. 

h) tampão - o assentamento do conjunto caixilho-tampão sobre a laje de redução será 
executado utilizando-se um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume, 
com espessura acabada variando de 1 a 4 cm. A circunferência externa do caixilho receberá 
um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro externo dos 
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anéis da chaminé. Em locais não pavimentados sujeitos a tráfego, o caixilho deverá ser 
chumbado sobre a laje de redução ou anel de ajuste, para evitar deslocamento horizontal. A 
fim de possibilitar o nivelamento do tampão com o terreno, será admitida a execução de um 
apoio, com altura máxima de 20 cm, utilizando-se as duas formas alternativas descritas a 
seguir: 

• com anel de ajuste pré-moldado de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 15. 

• com alvenaria executada com diâmetro interno de 620 mm, com tijolos maciços ou paver de 8 
x 10 x 20 cm. 

i) toda argamassa utilizada para execução dos PV’s deverá ser de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com impermeabilizante de pega normal. 

 
Poço de visita Tipo E  
 
Destina-se a conexão de coletores com diâmetro menor ou igual a 150 mm, com altura nominal 
limitada a 1,50 m A câmara e chaminé são coincidentes e compostas de anéis com DN 600 e 
laje pré-moldada superior. Ver desenhos nº 24, 25 e 26. 
Serão utilizados para interligação no mesmo nó de 3 trechos de rede,  somente no passeio. 
 
O PV tipo E é executado da seguinte forma: 
a) escavação adicional - atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulação 

efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado de modo a 
permitir a execução da base e assentamento da laje de fundo pré-moldada.  

b) parte inferior do PV – sobre o solo será executada uma base de concreto não estrutural de 5 
cm. Sobre o concreto será assentada a  laje de fundo pré-moldada,  cuja superfície será 
nivelada. Após o assentamento da laje, será iniciada a execução da parede inferior em 
alvenaria, com juntas alternadas, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume interna e externamente. A alvenaria deverá ser executada com diâmetro interno de 
500 mm com tijolos maciços ou paver de 8 x 10 x 20 cm. A execução perfeita do círculo será 
obtida com auxílio de um fio de prumo no centro do PV e um sarrafo de madeira situado na 
horizontal, formando um compasso. A altura dessa parede será determinada em função dos 
diâmetros das tubulações, as quais deverão ficar inteiramente envolvidas pela alvenaria, bem 
como ser compatibilizada a altura do PV. As tubulações isoladas que cheguem no PV com 
certo desnível em relação ao fundo, não serão necessariamente envolvidas pela parede de 
alvenaria. Nestes casos, será perfurado o anel pré-moldado, no qual serão conectadas essas 
tubulações. Não serão admitidos furos nos anéis para entrada de tubulações com diâmetros 
maiores que DN 150. 

c) calhas e almofadas - após a conclusão das paredes, serão executadas as calhas de fundo do 
PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo à conformação indicada no projeto para cada 
caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não estrutural, formando a 
almofada, até a altura correspondente a ¾ do diâmetro da tubulação de saída do PV, com 
uma inclinação na ordem de 10% no sentido da calha principal, alisando-se a superfície com 
colher de pedreiro. Sobre as paredes de um tijolo será executada uma cinta de concreto não 
estrutural, destinada a distribuir esforços. Após o endurecimento do  concreto da almofada, as 
calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 em volume. A mesma argamassa será utilizada para o acabamento da superfície da 
almofada e revestimento das paredes de alvenaria.  
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d) anéis pré-moldados da câmara - os anéis serão escolhidos em função da altura pretendida 
para o PV e sucessivamente assentados com juntas de argamassa de cimento e areia traço 
1:3 em volume. Na altura da linha de contato do primeiro anel com a cinta de concreto, será 
feito um cordão de argamassa com espessura de 10 cm, a 45º, em todo o perímetro externo 
do anel. Imediatamente após o assentamento de cada anel, este será escorado em três 
pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis rompidos para receber 
tubulações deverão ter o furo com diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. 

e) laje pré-moldada superior - atingida a altura preestabelecida para a câmara, será assentada a 
laje superior, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 08. 

f) tampão de ferro dúctil - o assentamento do conjunto caixilho-tampão sobre a laje superior 
será executado utilizando-se um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com espessura acabada variando de 1 a 4 cm. A circunferência externa do caixilho 
receberá um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro 
externo dos anéis da chaminé. Em locais não pavimentados sujeitos a tráfego, o caixilho 
deverá ser chumbado sobre a laje de redução ou anel de ajuste, para evitar deslocamento 
horizontal. A fim de possibilitar o nivelamento do tampão com o terreno, será admitida a 
execução de um apoio, com altura máxima de 20 cm, utilizando-se as duas formas 
alternativas descritas a seguir: 

• com anel de ajuste pré-moldado de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 15. 

• com alvenaria executada com diâmetro interno de 620 mm, com tijolos maciços ou paver de 8 
x 10 x 20 cm. 

 tampão de concreto – será assentado juntamente com o caixilho sobre o anel de concreto. O 
nivelamento do tampão com o terreno será feito através de anel de ajuste pré moldado de 
concreto.  

g) toda argamassa utilizada para execução dos PV’s deverá ser de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com impermeabilizante de pega normal. 

 
Poço de visita Tipo F  
 
Destina-se a conexão de coletores com diâmetro menor ou igual a DN 150, com altura nominal 
limitada a 1,50 m. A câmara e chaminé são coincidentes e compostas de anéis com DN 600 e 
laje pré-moldada superior. São semelhantes aos poços de visita tipo E, exceto na base por não 
possuírem alvenaria de tijolos ou paver de 8 x 10 x 20 cm. Ver desenhos nº 27, 28 e 29. 
 
 O PV tipo F é executado da seguinte forma:  
  
a) escavação adicional - atingida a cota correspondente a geratriz inferior interna da tubulação 

efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente escavado de modo a 
permitir a execução da base e assentamento da laje de fundo pré-moldada.  

b) Parte inferior do PV – sobre o solo será executada uma base de concreto não estrutural de 5 
cm. Sobre o concreto será assentado o  fundo pré-moldado (tipo copo),  cuja superfície será 
nivelada. O fundo pré-moldado será rompido nos pré-furos. Quando a tubulação não coincidir 
com os pré-furos, o fundo pré-moldado será rompido, com o máximo cuidado para evitar 
danos a armadura, até um diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  com 
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argamassa  em todo o perímetro do tubo. Os pré-furos que não forem utilizados, deverão ser 
preenchidos  com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em volume. Ver desenho nº 16. 

c) calhas e almofadas - após o assentamento do fundo pré moldado, serão executadas as 
calhas de fundo do PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo à conformação indicada no 
projeto para cada caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não 
estrutural, formando a almofada, até a altura correspondente a ¾ do diâmetro da tubulação 
de saída do PV, com uma inclinação na ordem de 10% no sentido da calha principal, 
alisando-se a superfície com colher de pedreiro. Após o endurecimento do  concreto da 
almofada, as calhas serão moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento 
e areia traço 1:3 em volume. 

d) anéis pré-moldados da câmara - os anéis com DN 600 serão assentados sobre fundo pré-
moldado. Os anéis serão escolhidos em função da altura pretendida para o PV e 
sucessivamente assentados com juntas de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume. Imediatamente após o assentamento de cada anel, este será escorado em três 
pontos, verificando-se em seguida a sua verticalidade. Os anéis rompidos para receber 
tubulações deverão ter o furo com diâmetro que permita o rejuntamento em torno de 2 cm  
com argamassa  em todo o perímetro do tubo, deixando-se no lado externo um cordão da 
mesma argamassa a 45º. Não serão admitidos furos nos anéis para entrada de tubulações 
com diâmetros maiores que DN 150. 

e) tampão de ferro dúctil - o assentamento do conjunto caixilho-tampão sobre a laje superior 
será executado utilizando-se um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com espessura acabada variando de 1 a 4 cm. A circunferência externa do caixilho 
receberá um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro 
externo dos anéis da chaminé. Em locais não pavimentados sujeitos a tráfego, o caixilho 
deverá ser chumbado sobre a laje de redução ou anel de ajuste, para evitar deslocamento 
horizontal. A fim de possibilitar o nivelamento do tampão com o terreno, será admitida a 
execução de um apoio, com altura máxima de 20 cm, utilizando-se as duas formas 
alternativas descritas a seguir: 

• com anel de ajuste pré-moldado de concreto assentado com argamassa de cimento e areia 
traço1:3 em volume. Ver desenho nº 15. 

• com alvenaria executada com diâmetro interno de 620 mm, com tijolos maciços ou paver de 8 
x 10 x 20 cm. 

 tampão pré moldado de concreto – será assentado juntamente com o caixilho sobre o anel de 
concreto. O nivelamento do tampão com o terreno será feito através de anel de ajuste pré 
moldado de concreto.  

f)   toda argamassa utilizada para execução dos PV’s deverá ser de cimento e areia traço 1:3 em 
volume, com impermeabilizante de pega normal. 

 
REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS: 
 
POÇO DE VISITA TIPO A 
Com profundidade até 1,00 m (MF) 
acréscimo para profundidade superior a 1,00 m (MF) 
Com profundidade até 1,00 m (PB) 
acréscimo para profundidade superior a 1,00 m (PB) 
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POÇO DE VISITA TIPO B 
Com profundidade até 2,85 m (PB)  
acréscimo para profundidade superior a 2,85 m (PB) 
 
POÇO DE VISITA TIPO C 
Com profundidade até 1,00 m (MF) 
acréscimo para profundidade superior a 1,00 m (MF) 
Com profundidade até 1,00 m (PB) 
acréscimo para profundidade superior a 1,00 m (PB) 
 
POÇO DE VISITA TIPO D 
Com profundidade até 2,40 m (PB) 
acréscimo para profundidade superior a 2,40 m (PB) 
 
POÇO DE VISITA TIPO E 
Com profundidade até 1,00 m (MF) 
Com profundidade de 1,01 a 1,50 m (MF) 
Com profundidade até 1,00 m (PB) 
Com profundidade de 1,01 a 1,50 m (PB) 
 
POÇO DE VISITA TIPO F 
Com profundidade até 1,00 m (MF) 
Com profundidade de 1,01 a 1,50 m (MF) 
Com profundidade até 1,00 m (PB) 
Com profundidade de 1,01 a 1,50 m (PB) 
 
Estrutura (válida para todos os PV´s): 
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução do poço de visita, 
inclusive escavação, reaterro, compactação, retirada e recomposição de pavimento da parte 
excedente a largura das valas, bem como o assentamento do tampão. Todos os materiais estão 
inclusos no preço, exceto o fornecimento do tampão e caixilho (ferro ou concreto). 
 
Critério de Medição:  
Os PV´s tipo E e F serão medidos em unidade (ud), não existindo item para acréscimo. Para os 
demais tipos de PV´s os acréscimos deverão ser medidos em metros (m). 
 
 
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO  
 
Deverá ser relacionado como item complementar (código 18). 
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LIGAÇÕES PREDAIS DE ÁGUA  
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 
Para as novas ligações deverá ser adotado o padrão da UMC – Unidade de Medição e Controle 
conforme EB/USMA/058, do Sistema de Materiais – SAM, que pode ser acessado pela intranet: 
Sistemas/administratrivos/SAM pedidos. Ver desenho nº 30 em anexo. 
  
Em substituição aos colares de tomada, serão utilizados Tês de serviço auto-travados, que já 
fazem parte do indicador da USMA, de acordo com IT/OPE/820. 
 
Quando não houver possibilidade de instalação no muro, as UMC deverão ser instaladas em 
blocos de concreto pré-moldado conforme EB/USMA/060. Ver desenhos nº 31 e 32. 
 
Visando permitir que o usuário efetue a conexão do seu ramal interno com a UMC está terá um 
toco de tubo de PEAD e a saída será um adaptador de PP para PEAD  20 x 3/4 rosca macho 
mais um Cotovelo PVC rosca ¾  e um plug PVC rosca ¾. (em caso de ligações novas).  

 
Obs.: Para corte da tubulação em PEAD deve ser adotado cortador específico, de forma a 
não deixar rebarbas que possam comprometer a integridade dos anéis de vedação e 
portanto da ligação.  

 
A empresa fornecedora da UMC deverá, obrigatoriamente realizar treinamento aos empregados 
da empreiteira responsável pelos serviços. 
 
REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:  
 
Ligações com fornecimento parcial do material: 
 
Ligação predial de água com fornecimento parcial de materiais pela contratada - ramal, DN 15 
PEAD, com UMC instalada em parede de alvenaria, conforme desenho nº 30. 
 
Ligação predial de água com fornecimento parcial de materiais pela contratada - ramal, DN 15 
PEAD, com UMC instalada em bloco de concreto, conforme desenhos nº 31 e 32. 
 
Ligação predial de água com fornecimento parcial de materiais pela contratada - ramal, DN 15 
PEAD, cavalete DN 3/4" PVC, conforme desenho nº 35. 
 
Estrutura 
 
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços 
de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, 
escavação e reaterro, fornecimento de bloco, assentamentos de tubulações e conexões, placas 
de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, reposição de pavimentos de passeio 
e tempo improdutivo do veículo.  
Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, lacre e deslocamento. 
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Ligações com fornecimento total do material:  
 
Ligação predial de água com fornecimento total de materiais pela contratada - ramal, DN 15 
PEAD, com UMC instalada em parede de alvenaria, conforme desenho nº 30. 
 
Ligação predial de água com fornecimento total de materiais pela contratada - ramal, DN 15 
PEAD, com UMC instalada em bloco de concreto, conforme desenhos nº 31 e 32. 
 
Ligação predial de água com fornecimento total de materiais pela contratada - ramal, DN 15 
PEAD, cavalete DN 3/4" PVC, conforme desenho nº 35. 
 
Estrutura 
 
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços 
de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, 
escavação e reaterro, fornecimento de bloco, assentamentos de tubulações e conexões, placas 
de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, reposição de pavimentos de 
passeios e tempo improdutivo do veículo. Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre e 
deslocamento. 
 
 
CAIXA SUBTERRÂNEA PARA LIGAÇÃO  
 
As ligações executadas com caixa subterrânea continuam a ser orçadas conforme a codificação 
do MOS, porém, a caixa deverá ser relacionada nos itens complementares (módulo 18), caso a 
mesma não seja fornecida pela Sanepar. A caixa subterrânea deverá ser executada conforme 
desenho nº 33 ou 34. 
 
 
 
 
Curitiba, 10 de Janeiro de 2008. 
 
 
 

 

 

                         .  MOS - Comunicado de Alteração Nº007





























































 

 

DES 30 



 

 

DES  31 










	CONSIDERAÇÕES GERAIS
	TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) DE PVC PARA REDE COLETORA
	ESPECIFICAÇÕES:
	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:
	TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO PREDIAL
	ESPECIFICAÇÕES:
	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:
	TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:
	TUBO DE QUEDA (TQ)
	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:
	POÇO DE VISITA
	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:
	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO
	LIGAÇÕES PREDAIS DE ÁGUA
	ESPECIFICAÇÕES:
	Para as novas ligações deverá ser adotado o padrão da UMC – Unidade de Medição e Controle conforme EB/USMA/058, do Sistema de Materiais – SAM, que pode ser acessado pela intranet: Sistemas/administratrivos/SAM pedidos. Ver desenho nº 30 em anexo.

	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS:

