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FINALIDADE 
 

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições gerais 
para a obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ALARGAMENTO, DRENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA no Município de PORTO 
VELHO - RO. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, afim de tomar conhecimento da situação atual das 
instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que 
poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes 
construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES 
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas 
especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de fax e 
elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer duvida poderá ser 
interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou 
reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos 
no orçamento apresentado por ocasião da Licitação. 

 
OBJETO: 

 
O objeto destas especificações é a obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 

ALARGAMENTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E 
SARJETA no Município de PORTO VELHO - RO. 

 
DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA  

 
A obra consistirá na construção de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 

ALARGAMENTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E 
SARJETA em uma extensão de pavimentação de 1.457,99m e extensão de 
recapeamento de 9.691,16m com as seguintes características principais: SERVIÇO 
PRELIMINARES contemplando (placa de obra, placa de advertência, Serviços 
Topográficos, execução de depósito, execução de escritório, execução de refeitório, 
execução de sanitário e vestiário, PCMAT, PCMSO e administração de obra), 
TERRAPLENAGEM contemplando (Limpeza mecanizada, escavação mecânica, 
Carga e descarga, e Transp. C. Basc. do bota-fora), PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 
contemplando (Regularização do subleito, Sub-Base e Base de Solo Estabilizado, 
limpeza mecanizada, aquisição de cascalho, Imprimação com asfalto diluído, Pintura 
de ligação, e Concreto Asfáltico faixa-C), Transporte de cascalho e massa asfáltica. 
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RECAPEAMENTO contemplando (Fresagem contínua, Pintura de Ligação e 
Concreto Asfáltico faixa-C), Transporte material fresado ao bota-fora, Descarte de 
resíduos em bota-fora (recicladora de resíduos de construção), transporte de massa 
asfáltica e de brita. OBRAS COMPLEMENTARES contemplando (Guia (meio-fio) e 
sarjeta conjugados de concreto), DRENAGEM PROFUNDA contemplando 
(Escavação Mecânica com Reaterro e Compactação, Regularização de valas, Boca 
de lobo simples - BLS 02, Poços de Visita, Chaminés dos poços de visita, Corpo de 
BSTC D = 0,60 m PA1, Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1, Corpo de BSTC’s, Boca 
BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0°, Carga e descarga, e Transp C. Basc.), 
CALÇADAS contemplando (Esc. manual de valas, Carga e descarga, e Trans C. 
Basc., regularização de valas, Alvenaria de vedação, Chapisco aplicado, e execução 
de passeio (calçada), SINALIZAÇÃO contemplando (pinturas de faixas e tachas 
refletivas bidirecionais), e TRANSPORTE contemplando (Transporte de material 
betuminoso - Asfalto Diluído CM-30, Emulsão Asfáltica RR-1C, e CAP 50/70). 

 
REGIME DE EXECUÇÃO  

 
Empreitada por preço global.  
 

PRAZO DA EXECUÇÃO 
 
O prazo para execução da obra será de 240 (Duzentos e Quarenta) dias 

corridos, contando a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou 
assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovação da 
Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma-físico-financeiro para a execução 
da obra. 

 
ABREVIATURAS 

 
No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras 

consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:  
- FISCALIZAÇÃO : Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura 
- CONTRATADA : Firma com a qual for contratada a execução das obras 

ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas  
 - CREA : Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.  

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentemente de transcrição: - todas as normas da ABNT relativas objeto 
destas especificações técnicas e as normas do CREA/RO. 
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MATERIAIS 

             
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As 
marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se 
outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 
Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes 
condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou 
testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e 
mesma ordem de grandeza de preço. 

 
MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às 
leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, 
durante todo o período da obra.  

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva 
guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda 
fornecer a seguinte documentação relativa à obra: 

 
 - Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 
 - Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 
 - Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato. 
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA  
 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART 

referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 
CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. Com 
relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo 
de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo 
prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil 
Brasileiro.  
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PROJETOS  
 
O projeto de detalhamento, implantação, serão fornecidos pela 

CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo 
com normas vigentes da ABNT, CREA e GOVERNO DO ESTADO, prevalecerá a 
prescrição contida nas normas desses órgãos. 

 
DIVERGÊNCIAS  

 
Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será 

adotada a seguinte prevalência: - as normas da ABNT prevalecem sobre estas 
especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos; - as cotas 
dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala; - os 
desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e - os desenhos de 
datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 

 
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.0.1 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão da caixa 

econômica federal, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá 
ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua 
localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A dimensão da placa 
da obra será (3,00m x 2,00m) = 6,00m², conforme orçado em planilha. 

 
1.0.2 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM 
AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI  

 
Placas totalmente refletivas, confeccionadas em chapas de aço #18, com 

tratamento anti-ferrugem, fundo e legendas em película refletiva grau técnico padrão 
DNIT.Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 
próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição 
do sinal.Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em 
sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou 
deslocadas.Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores 
adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.Os materiais 
mais utilizados para confecção dos suportes é o aço. 
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1.0.3 – SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 
DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE 

 
O levantamento cadastral a ser realizado pela empresa executora dos 

serviços, objetiva caracterizarem todos os elementos notáveis existentes, bem como 
os serviços públicos (postes, redes de água potável, esgoto sanitário, telefonia, 
energia elétrica, etc). 

A partir da locação das vias e do respectivo levantamento cadastral, 
considerando-se a hierarquização e função viária dentro da malha, define-se seções 
transversais e demais características geométricas da rua e avenida. 

 
1.0.4 – EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 

 

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve 
ser preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em 
áreas onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e a locação da obra. 
Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que 
resistam até ao término da obra. Nesse barracão serão depositados os materiais 
(cimento, cal, etc.) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos 
serviços. 

A CONTRATADA deverá prever depósito, no devido dimensionamento e 
conveniência em relação ao volume da obra.  

A localização será definida em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a 
CONTRATADA. A distribuição interna dos compartimentos será estabelecida pela 
CONTRATADA em função da necessidade da obra. 

 
A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a 

execução das obras, até o seu final. 
 
Assim sendo, as especificações básicas dos edifícios provisórios que 

compõem o canteiro de obras são: 
-Fundação direta de alvenaria de embasamento em bloco de concreto; 
-Piso em camada de concreto magro e=3 e 5cm; 
-Vedações em montantes de painéis de chapa compensada 12mm; 
-Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em estrutura de 

madeira; 
-Janelas basculante de aço e porta de ferro tipo veneziana; 
-Instalações elétricas.   
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1.0.5 – EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
af_02/2016 

 

Barracão de obra com instalações hidrossanitárias e elétricas, destinado a 
alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às 
características de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e 
iluminação, conforme previsto em normas vigentes.  
Referências: 
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
NBR – 12284:1991 – Áreas de vivência em canteiros de obras. 
 
1.0.6 – EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
Af_02/2016 
 

Os barracões para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de 
ferramentas e guarda de materiais deverão ser locados de forma a não prejudicar o 
desenvolvimento da obra. Os barracões destinados à guarda de materiais devem se 
localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o recebimento de materiais 
como para a utilização destes na obra. 
Referências: 
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
 
1.0.7 – EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. af_02/2016 
 

O vestiário dos operários terá as mesmas especificações já citadas para o barracão 
quanto a paredes, forro e pintura. Deverá ter armário para guarda de roupas e 
utensílios dos operários, com divisória interna, guarnecidos com fechaduras e 
identificados por números, conforme NR18. Deverá ter iluminamento mínimo de 150 
lux, esquadrias tipo basculantes, e a porta de acesso receberá fechadura de cilindro. 
Referências: 
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
 
1.0.8 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 
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Consiste no valor correspondente a emissão e registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART de Execução da Obra, perante o órgão de 
fiscalização profissional. 

 
1.0.9 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (PCMAT) 
 

O PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil está estabelecido em uma das Normas Regulamentadoras (NR-18) 
aprovadas pela Portaria n.º 3214, de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho. 
 
O PCMAT deve garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde do 
trabalhador da construção civil, funcionários terceirizados, fornecedores, 
contratantes, visitantes, etc. Enfim, as pessoas que atuam direta ou indiretamente na 
realização de uma obra ou serviço e estabelecer um sistema de gestão 
em Segurança do Trabalho nos serviços relacionados à construção, através da 
definição de atribuições e responsabilidades à equipe que irá administrar a obra. 
 
A elaboração do PCMAT se dá pela antecipação dos riscos inerentes à atividade da 
construção civil. De modo semelhante à confecção do PPRA, (item 18.3.1.1 - 
"O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR-9 - Programa de 
Prevenção de Riscos Industriais"), são aplicados métodos e técnicas que têm por 
objetivo o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos encontrados nesta 
atividade laboral. A partir deste levantamento, são tomadas providências para 
eliminar ou minimizar e controlar estes riscos, através de medidas de proteção 
coletivas ou individuais. É importante que o PCMAT tenha sólida ligação com o 
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), uma vez que este 
depende do PCMAT para sua melhor aplicação. 
  
O PCMAT é elaborado a princípio pelo próprio Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho - SESMT da empresa ou instituição. Caso o empregador 
esteja desobrigado de manter um serviço próprio, ele deverá contratar uma empresa 
especializada em assessoria em segurança e medicina do trabalho como 
a Proseme para elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PCMAT. 
Embora a Norma Regulamentadora não especifique as atribuições estabelecidas 
para a gerência do PCMAT nos mostram que ele deverá estar sob a coordenação de 
um Engenheiro de Segurança do Trabalho (As atribuições dos Engenheiros de 
Segurança do Trabalho estão na Resolução nº359 do CONFEA, de 31 de julho de 
1991). 
  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
 

            

O PCMAT é um documento que deverá ser apresentado à fiscalização do Ministério 
do Trabalho sempre que solicitado pelos fiscais do trabalho. 
 

1.0.10 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL 
(PCMSO) 
 

O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 
trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais 
Normas Regulamentadoras (NR’s). Dois conceitos epidemiológicos são 
fundamentais na compreensão da importância do programa para a inclusão das 
pessoas com deficiência: o risco e o fator de risco. Risco pode ser definido como a 
probabilidade de os membros de uma determinada população desenvolverem uma 
dada doença ou evento relacionado à saúde em um período de tempo. Fator de 
risco pode ser definido como o atributo de um grupo que apresenta maior incidência 
de uma dada patologia ou característica, em comparação com outros grupos 
populacionais, definidos pela ausência ou menor dosagem de tal característica. 
 
O PCMSO deve incluir, dentre outros, a realização obrigatória dos exames médicos 
admissionais, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e 
demissional, que inclui avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame 
físico e mental, além de exames complementares, para avaliar o funcionamento de 
órgãos e sistemas orgânicos, realizados de acordo com os termos específicos da NR 
07 e seus anexos. 
O exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador a suma 
suas atividades. Para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho 
que impliquem desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, 
ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, o exame médico 
deverá ser repetido a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico 
encarregado, ou quando notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, 
ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho. 
Após o exame, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional, com a definição 
de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador irá exercer (admissão), 
exerce (periódico) ou exerceu (demissional). 
O exame médico ocupacional é de primordial importância para avaliação da 
capacidade laborativa das pessoas com deficiência, objetivando melhorar a sua 
colocação e inclusão na empresa. 
 
1.1 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTROLE  
 
1.1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) 
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Engenheiro e Mestre de Obras 
 
Aplicação: 
 
a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro 

Civil e Mestre de Obras.  
b)  
Características Técnicas / Especificação:  
 
a) A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) 
residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do 
quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.  
b) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 
FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  
c) A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, 
caso julgue necessário. 
d) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja 
julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.  
e) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a 
Contratada deverá providenciar substituto durante o período.  
f) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO 
solicitar.  
 
Demais Funcionários Administrativos e Técnicos  
Aplicação:  
 
a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e 

mestre de obras supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros 
especialistas para determinadas especificidades. 

 
Características Técnicas / Especificação: 
 
a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela 

CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, 
vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.  
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b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da 
CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.  

c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos 
gabaritados e especialistas nas diversas áreas das obras (estrutura, elétrica, 
lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a 
qualidade da execução dos serviços.  
 

A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, 
sempre que julgarem necessárias. 
 
1.1.2 - CONTROLE DE OBRA - (MESTRE DE OBRA, ALMOXARIFE E VIGIA 
NOTURNO) 

 
Idem ao Item 1.1.1 

 
2.0 - TERRAPLENAGEM 

 
Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 

278/97, Es 279/97, ES 280/97, ES 281/97 E ES 282/97). 
 
2.1 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

 
Serviço de limpeza da área que consiste da retirada de raízes do solo, tocos, 
árvores, entulhos e outros tipos de materiais de qualquer tamanho e tipo até a 
espessura de 5 centímetros e largura de pista conforme especificado em projeto, por 
toda a extensão da via a ser pavimentada, com uso de motoniveladora, que 
impedem à implantação da obra futura. 

 
2.2 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, PROVENIENTE 
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) 

 
 Este item consiste no corte de material existente prevista uma espessura 
vide projeto, objetivando rebaixamento do greide das vias urbanas, bem como a 
remoção de solos baixos, capacidade de suporte, turfas, solos orgânicos, etc. 

As Caixas, de escavação, serão abertas com mais 0,40m para cada lado, 
além da largura projetada para pista de rolamento, permitindo assim a colocação de 
material de maior suporte (melhor CBR) e compactação de uma faixa sob e anterior 
ao meio-fio. 
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2.3 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

 
 Definição 
Carga Mecanizada 
 
Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 
basculantes ou em outros equipamentos transportadores, com utilização de pás 
carregadeiras ou escavadeiras. 
O material é oriundo de cortes de materiais de baixa qualidade retirados dos locais 
de intervenção, material este que não poderá ser usado para base do pavimento por 
conter material orgânico de venha prejudicar a funcionalidade e vida útil do 
revestimento asfáltico, portanto, devem ser removidos. 
 
Descarga Mecanizada 
 
Consiste no descarregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 
basculantes ou em outros equipamentos transportadores. 
Sendo o material de baixa qualidade e sua descarga será no local definido em 
projeto e pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Materiais 
 
Material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 
solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 
Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 
 
Material de 1ª categoria 
 
Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade 
apresentado. 
 
Método Executivo 
 
A carga e descarga será geralmente precedida pela escavação do material de baixa 
qualidade, e sua deposição na praça de carregamento em condições de ser 
manipulado pelo equipamento de carga. 
As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, 
circulação e manobra. 
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No caso de solo para bota-fora, a carga e descarga serão feitas juntamente com a 
escavação, principalmente quando se tratar de serviço em área urbana. 
O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira a que fique uniformemente 
distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento 
pelas bordas durante o transporte. 
Tratando-se de transporte em área urbana, estrada é em locais onde haja tráfego de 
veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser completamente 
coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e 
queda de material nas vias. 
 
Critérios de Controle 
 
Os equipamentos de transporte deverão ter as dimensões de suas caçambas 
levantadas e anotadas, previamente, visando-se facilitar apropriação dos volumes, 
no caso de medição por volume solto carregado. 
Na carga e descarga, o material deverá ser uniformemente distribuído na caçamba. 
O controle da carga e descarga, quanto à distribuição do material, será visual; 
quanto à determinação do volume, o procedimento será aquele descrito no Critério 
de Medição, a seguir. 
 
Equipe e Equipamentos de Carregamento 
 
A utilização da carga e descarga mecanizada se fará de acordo com as condições 
dos locais de depósito do material, ficando sua definição a cargo da Fiscalização. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do 
material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os 
coeficientes de empolamento definidos a seguir: 
 
a) 1,25 de acordo com o orçamento. 

 
A medição será feita pelo volume solto (m³), efetivamente carregado. 
Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo 
da caçamba, em pelo menos, três pontos. Os volumes serão aferidos pela 
Fiscalização para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 
O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 
aprovada pela 
Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, 
bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
 

            

2.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 – RODOVIA 
PAVIMENTADA 

 
 Definição 
 
Esta especificação regulamenta o transporte de materiais que possam ser medidos 
por volume. 
Os materiais transportados abrangidos por esta Especificação podem ser:  
-Materiais de 1ª categorias previstas para os serviços de terraplenagem ou oriundos 
destes; 
Considera-se o transporte em caminhões basculantes para aqueles materiais que 
possam ter seu volume facilmente determinado, tais como britas, areia, terra, asfalto, 
etc. 
Considera-se o transporte em caminhões com carroceria de madeira para aqueles 
que apresentem dificuldade em determinação do volume, mas com peso facilmente 
obtido, seja através de mensuração em balança ou de cálculo de unidade x 
densidade, tais como peças de concreto pré-moldado. 
 
Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 
Material de 1ª categoria 
 
Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade 
apresentado. 
 
Método Executivo 
 
Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. 
Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 
A CONTRATADA torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua 
carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Ficam sob sua 
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação 
deforma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as 
precauções necessárias durante o transporte. 
Ficam a cargo da CONTRATADA o seguro da carga, quando necessário, assim 
como do veículo. 
Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o 
transporte, será de sua inteira responsabilidade. 
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É obrigação da CONTRATADA o controle das viagens transportadas, a fim de evitar 
que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não 
apropriados. 
Qualquer que seja o local de transporte, não será permitida pessoas viajando sobre 
a carga. 
Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a 
transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 
 
Transporte em Caminhões Basculantes 
 
O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 
distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento 
pelas bordas durante o transporte. 
No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 
deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade 
e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos 
para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam 
atoleiros ou trechos escorregadios. 
Tratando-se de transporte em área urbana, estradas em locais onde haja tráfego de 
veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta 
com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e 
derramamento de material nas vias. 
Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 
com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 
A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume 
e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras 
 
Equipamentos 
 
Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de 
trafegar em qualquer via pública. 
Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 
diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor 
(emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 
Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do 
veículo –Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório 
original. 
 
Critérios de Controle 
O percurso a ser seguido pelo caminhão será objeto de aprovação prévia pela 
Fiscalização. 
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Quando se tratar de material a ser estocado em bota-fora, o local de descarga está 
definido em projeto. 
O trânsito dos veículos de carga, fora das áreas de trabalho, deverá ser evitado, 
tanto quanto possível, principalmente onde houver áreas com relevante interesse 
paisagístico ou ecológico. 
 
Transporte em Caminhões Basculantes 
 
O controle da carga, quanto à distribuição do material, será visual; quanto à 
determinação do volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de 
Medição, a seguir. 
No caso de materiais a serem medidos na basculante, tais como os provenientes de 
demolições, deverá haver a distribuição homogênea, de modo a permitir o cálculo do 
volume transportado em cada viagem. 
Os caminhões deverão ter as dimensões de suas caçambas medidas e anotadas, 
previamente, visando-se facilitar a apropriação dos volumes, no caso de medição 
por volume solto carregado. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
Transporte com Caminhões Basculante, na Obra, (Transporte) e DMT Definidos 
Medição por Volume Transportado (t x km) 
Medição por Volume Transportado (t x Km) 
 
Materiais de terraplenagem a medição será feita multiplicando-se o volume extraído, 
em metros cúbicos, medido no corte de material de bota-fora, pela distância de 
transporte entre estes e o local de depósito, obedecendo-se às seguintes condições: 
-Não haverá distinção com relação à classificação dos materiais de 1ª, 2 ª e 3 ª 
categorias. 
-O cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da "média das 
áreas". 
Em situações excepcionais ou quando não houver corte a medir (materiais 
previamente armazenados adquiridos de terceiros), a medição será feita pelo volume 
solto (m³), efetivamente carregado a distância do local de intervenção. 
Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo 
da caçamba, em pelo menos, três pontos. Os volumes serão aferidos pela 
Fiscalização para cada viagem, apropriando-se do total das mesmas. 
A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, 
entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização. 
Estão incluídos nos preços todos os custos de manutenção, drenagem e 
conservação dos caminhos de percurso, tempo de carga, descarga e manobra, todo 
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o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas 
necessárias à sua execução. 
O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada 
pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e 
encargos necessários à execução do serviço. 
 
REFERÊNCIAS 

DNER  Manual de Composições de Custos Rodoviários 

 
3.0 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 
 
3.1– REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 
 Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 
299/97); 

 
Generalidades 

 
 Esta especificação se aplica a regularização do subleito de área á pavimentar, 
com terraplanagem já concluída. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito do terreno, 
quando necessário, transversal e longitudinais indicados no projeto. 

A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente 
da construção de outra camada de pavimentação. 
 Para execução dos serviços de regularização do sub-leito, deverá se prever a 
compactação da largura de 8,75m, afim de se compactar a base do meio-fio e parte 
do passeio público, evitando-se infiltração nos bordos da pista de rolamento. 

 
Execução 

 
Toda a vegetação e material orgânico serão removidos. 
Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o 

greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 
cm. 
 Seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento. 
 Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo 
com as especificações de terraplanagem. 
 O grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação à massa 
especificada seca, máxima obtida no ensaio DNER–ME 47-64 e teor de umidade 
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deverá ser umidade ótima de ensaio citado + /- 2%. 
 Será executado com areia grossa. 

 
3.2 -  SUB BASE DE SOLO ESTAB. GRANULOMET. S/ MISTURA ESP = 20 CM 

 
Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 

303/97); 
Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 
realizadas na pista devidamente preparada nas quantidades que permitem, após 
compactação atingir a espessura projetada. 

Os materiais de base(demais Ruas e Avenidas) serão explorados, preparados 
e de acordo com as especificações complementares. 

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em relação a massa 
especificada aparente  seca máxima obtida no ensaio DNER-ME 43-64, e o teor de 
umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio +/- 2%. 

O aterro da sub-base terá a espessura de 20cm. 
 

3.3 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMET. S/ MISTURA ESP = 20 CM 
  

Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 
303/97); 

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 
realizadas na pista devidamente preparada nas quantidades que permitem, após 
compactação atingir a espessura projetada. 

Os materiais de base (demais Ruas e Avenidas) serão explorados, 
preparados e de acordo com as especificações complementares. 

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em relação a massa 
especificada aparente  seca máxima obtida no ensaio DNER-ME 43-64, e o teor de 
umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio +/- 2%. 

O aterro da base terá a espessura de 20cm. 
 
3.4 – LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA 
 

Definição 
Limpeza 
Consiste na operação de escavação e remoção da camada de solo ou 

material orgânico, na profundidade de até 0,20 m, em toda área do terreno destinada 
a operações de terraplenagem, bem como de quaisquer outros objetos e materiais 
indesejáveis que ainda subsistirem. 
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Condições Gerais  

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação:  
 
a) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de 

Segurança para Trabalhos em Rodovias do DNIT; 
b) sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental, conforme Manual 

de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DNIT;  
c) em dias de chuva;  

 
Condições Específicas  

Equipamento  

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser 
cuidadosamente examinado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, sem o que não é 
dada a  

 
autorização para o seu início.  

As operações são executadas utilizando-se equipamentos adequados, cuja 
escolha é feita em função da densidade, do tipo de vegetação local e dos prazos 
exigidos para a execução da obra, entre os quais destacam-se:  

a) tratores de esteiras equipados com lâmina e escarificador;  
b) motoniveladora;  
c) ferramentas manuais diversas, como moto-serras, foices, alavancas, 

machados, pás, enxadas e demais ferramentas.  
Execução  

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 
segurança da obra ou do serviço é da executante.  

O material proveniente dos serviços de limpeza, passa a ser propriedade do 
DER/PR. Este material deve ser removido ou estocado, obedecendo critérios que 
assegurem a preservação ambiental. Não é permitida a permanência de entulhos 
nas adjacências do corpo estradal e em situações que prejudiquem a estética e o 
sistema de drenagem natural.  

A terra vegetal resultante da limpeza deve ser depositada em local 
convenientemente aprovado pelo FISCALIZAÇÃO e reservada para utilização futura, 
na recomposição da vegetação nas áreas terraplenadas sujeitas a tratamento de 
revestimento vegetal.  

Nenhum movimento de terra, destinado à execução de cortes ou aterros, 
pode ser iniciado enquanto as operações de limpeza não tenham sido totalmente 
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concluídas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Manejo Ambiental 

Nas operações de limpeza adotam-se as medidas de proteção ambiental 
descritas a seguir.  

a) O material resultante das operações integrantes dos serviços preliminares 
deve ser retirado e estocado de forma a não agredir o meio ambiente.  

b) Os materiais inservíveis, não reaproveitados, devem ser espalhados 
uniformemente dentro da faixa de domínio e fora da plataforma, compactados, após 
redução das dimensões se necessário, não sendo permitida a presença de entulhos 
que ocasionem riscos de danos a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas ou 
construções existentes ou que possam provocar problemas no sistema de drenagem 
natural.  

Outras medidas complementares, eventualmente necessárias, conforme 
descrito no Manual de Instruções Ambientais. 

 
Critérios de Aceitação e Rejeição  

Os serviços são rejeitados se constatada a presença de matéria orgânica no 
corpo da via, após concluída a limpeza.  

a) Neste caso deve a executante refazer os serviços nas áreas ou locais 
rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, até a retirada completa da camada orgânica, 
conforme condições descritas nesta especificação.  

b) Para os casos em que a espessura da camada vegetal for superior a 20 
cm, o volume excedente é medido como operação de corte. 

Os serviços são rejeitados se constatados riscos de danos ao meio ambiente, 
em função de depósitos inadequados de materiais inservíveis.  

C) Neste caso deve a executante relocar e refazer os depósitos localizados 
nas áreas ou locais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO. 
 

Critérios de Medição  

Os serviços preliminares, executados e recebidos na forma descrita, são 
medidos de acordos com o descrito a seguir.  

a) Na operação de limpeza, quando a espessura da camada vegetal for 
superior a 0,20 m, o material excedente tem medição efetuada pelo volume de 
material escavado e tratado de acordo com a especificação de serviço de cortes.  

b) Os bota-foras e/ou depósitos correspondentes a limpeza não são 
considerados para fins de medição, devendo o material resultante do serviço ser 
espalhado ao longo do corpo estradal com distância de transporte até 50 m.  
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Critérios de Pagamento 

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, 
para efeito de pagamento se, juntamente com a medição de referência, estiver 
apenso o relatório com os resultados dos controles e de aceitação.  
O pagamento é efetuado, após a aceitação e a medição dos serviços executados, 
com base nos preços unitários contratuais, os quais representarão a compensação 
integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão-de-obra, 
equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais, necessários à completa 
execução dos serviços, inclusive estocagem e espalhamento adequado dos 
materiais. 
 
3.5 – AQUISIÇÃO DE CASCALHO RETIRADO NA JAZIDA CONSIDERANDO: 
EXTRAÇÃO DIRETA DA ROCHA NATURAL COM USO DE ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA E COLOCADO NO CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSO 
TRANSPORTE DO MATERIAL 
 

A definição e aquisição da jazida serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, com a devida 
antecedência, para análise e aprovação, um plano de exploração da jazida 
composta de no mínimo: 
 

• os processos de desmatamento e de escavação do solo de capeamento e 
destinação dos materiais resultantes; preferencialmente, os materiais terrosos 
com matéria orgânica devem ser estocados para posterior aplicação na 
recuperação da área, quando do fim da exploração; 

• o projeto geométrico da exploração, delimitando a área, a sequência de 
avanço da escavação, os taludes provisórios e definitivos; 

• o projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distâncias e a sinalização a 
ser implantada; 

• o projeto de drenagem superficial, provisória e definitiva; 
• o processo de correção de umidade a ser utilizado, inclusive indicando o 

manancial de água; 
• os processos de proteção de áreas expostas a chuvas, de modo a evitar 

encharcamento e carreamento de materiais; 
• o plano de recuperação da área degradada, incluindo revegetação, drenagem 

definitiva etc. 
 

Caberá a CONTRATADA providenciar, com a devida antecedência, todos os 
documentos e licenças necessários para a exploração da jazida. 
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O desmatamento e o expurgo da camada superior de solo contendo raízes e 
matéria orgânica deve ser executado com antecedência em relação à escavação 
dos materiais a serem utilizados na obra, de modo a evitar contaminação dos 
mesmos. 

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e 
transportados para bota-fora ou estocados para uso na recomposição da área, de 
comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

Após terminado o trabalho, as áreas de jazidas deverão ser recompostas, de 
maneira a seguir a aparência natural da paisagem existente. As áreas onde ocorreu 
destruição, mutilação, danos ou desfigurações, resultantes das ações do 
CONTRATADA, devem ser reintegradas à paisagem local, sendo reparados, 
replantados e semeadas, ou, por qualquer outra forma, corrigida. 

Deverão ser seguidas curvas de nível para o plantio de vegetação de porte e 
para valeteamento de controle de erosão. 

A vegetação plantada, em função do tipo e da época do plantio, deve ser 
mantida viva com molhagem periódica, pelo tempo necessário para que seja 
assegurada sua sobrevivência, mesmo que já estejam concluídas as obras. 

 
Critérios de Pagamento 
 

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, para 
efeito de pagamento se, juntamente com a medição de referência, estiver apenso o 
relatório com os resultados dos controles e de aceitação. O pagamento é efetuado, 
após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos preços 
unitários contratuais, os quais representarão a compensação integral para todas as 
operações, transportes, materiais, perdas, mão-de-obra, equipamentos, controle de 
qualidade, encargos e eventuais, necessários à completa execução dos serviços, 
inclusive estocagem e espalhamento adequado dos materiais. 
 
3.6 - IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO  

 
Definição 

 
 Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície 
de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso 
qualquer. Tem como objetivo conferir coesão superficial, pela penetração do material 
betuminoso, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a base e o 
revestimento a ser executado. 

 
Materiais 
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 Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especificações em vigor 
e ser aprovados pela Fiscalização. Os ligantes betuminosos empregados na 
imprimação poderão ser: 

 Asfalto diluído, CM-30 e CM-70; 
 Alcatrões, AP-2 a AP-6. 

 A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em laboratório, em 
função da textura do material da base. 

 
 Método Executivo 

 
 Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura 
da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. 
 Na ocasião da aplicação do ligante, a base deverá estar ligeiramente úmida, 
se for utilizado o CM-30. 

 No caso de aplicação do CM-70, a base deverá estar seca. 
 A seguir, será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura 
compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. 
 A temperatura de aplicação será fixada para cada tipo de ligante betuminoso, 
em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que 
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade 
recomendadas para espalhamento são: 

 
 Para asfaltos diluídos de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol”; 
 Para alcatrões de 6 a 20 graus “Engler” (ASTM 1665). 

 Deverá ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 
deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, 
trabalha-se em meia pista, executando-se a imprimação da pista adjacente, assim 
que a primeira for liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao 
tráfego será condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 
30 dias. 
 A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das 
aplicações, serão colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que 
o início e o término da aplicação do ligante betuminoso situe-se sobre elas. As faixas 
de papel serão retiradas a seguir. 
 Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente 
corrigida. 

 
Equipamentos 

 
 Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, 
vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação ser executada 
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manualmente. O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 
 A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a 
aplicação do ligante betuminoso em quantidade e forma uniformes. 
 Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos 
para este fim, deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de 
tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de ± 1 °C, em locais de fácil 
observação e, ainda, possuir espargidor manual (“caneta”), para tratamento de 
pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição deverão ser 
do tipo “circulação plena”, com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras 
variáveis, que permitam espalhamento uniforme. 
 O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado 
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do 
recipiente. O depósito deverá ter uma capacidade tal que possa armazenar a 
quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de 
trabalho. 

 
Critérios de Controle 
Verificação da Qualidade do Material 
Recebimento 

 
 Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deverá ter 
certificado de análise além de apresentar indicações relativas ao tipo, procedência, 
quantidade e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

 
Ensaios de Laboratório 

 
O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 

metodologia de execução, devendo satisfazer às especificações em vigor. Para todo 
o carregamento que chegar a obra, deverão ser executados os seguintes ensaios: 

 
 Asfaltos diluídos 
01 ensaio de Viscosidade Cinemática a 60 °C (P-MB 826); 
01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes temperaturas para o 

estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 100t; 
01 curva de viscosidade x temperatura 
01 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100t. 
 
 Para alcatrões 

 01 ensaio de viscosidade “Engler” (ASTM - 1665) para o estabelecimento da 
relação viscosidade x temperatura para cada 100t. 
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Deverão ser executados ensaios de destilação para os asfaltos diluídos e 
alcatrões, para verificação da quantidade de solvente para cada 100t que chegar à 
obra. 

 
Controle da Execução Temperatura 

 
A temperatura de aplicação deverá ser a estabelecida em laboratório, para o 

tipo de material betuminoso em uso. 
A temperatura do ligante betuminoso deverá ser medida no caminhão 

distribuidor, imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o 
intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura. 

 
Os resultados de todas as medições deverão situar-se no intervalo definido 

pela relação viscosidade x temperatura, de acordo com as especificações de 
materiais aplicáveis. 

O ligante não poderá ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver 
abaixo de 10 ºC, em dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente. 

 
Taxa de Aplicação (T) 

 
A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 

horas, devendo ser determinada experimentalmente, no laboratório do canteiro da 
obra. As taxas de aplicação usuais são da ordem de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e 
textura da base e do ligante betuminoso escolhido. 
 A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso definida 
pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de ± 0,2 l/m2. 
 O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado poderá ser obtido 
pela pesagem do veículo distribuidor, antes e depois da aplicação do material 
betuminoso. 
 Outra verificação adicional poderá ser feita com a utilização de régua 
graduada para medida da quantidade de ligante existente no tanque do veículo 
distribuidor, antes e depois da aplicação na pista. 
 Poderá ser efetuado controle estatístico, aleatoriamente, mediante a 
colocação de bandejas, de peso e área conhecidos na pista onde estiver sendo feita 
a aplicação. Após a passagem do carro distribuidor, as bandejas serão pesadas, 
obtendo-se a quantidade de ligante betuminoso e obtendo-se a taxa de aplicação (T) 
através de cálculo. 
 Para trechos de imprimação de extensão limitada ou com necessidade de 
liberação imediata, com área de no máximo 4.000 m2, deverão ser feitas, no 
mínimo, 5 determinações para controle. 
 Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4.000 m² e inferior a 
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20.000 m², será definido pela Contratada o número de determinações em função do 
risco a ser assumido de se rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a tabela 
seguinte: 

 
TABELA DA AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

0 2 3 4 5 6 7 9 1 

,55 ,41 ,36 ,31 ,25 ,21 ,16 ,13 ,11 ,10 ,08 ,06 ,04 ,01 

,45 ,35 ,30 ,25 ,19 ,15 ,10 ,08 ,06 ,05 ,04 ,03 ,02 ,01 
n=nº de amostras k= coeficiente multiplicador = risco da contratada 
Tabela 01. 

 
 Os resultados da Taxa de Aplicação (T) serão analisados estatisticamente e 
aceitos nas condições seguintes: 
 X - ks < valor mínimo admitido ou X + ks > valor máximo admitido Þ rejeita-se 
o serviço 
 X - ks ³ valor mínimo admitido e X + ks £ valor máximo admitido Þ aceita-se o 
serviço 

 
Sendo: 
Onde: 
 
X i - valores individuais. 
X - média da amostra. 
s - desvio padrão da amostra. 
k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n - número de determinações. 

 Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios 
periódicos de acompanhamento. 
 
Manejo Ambiental 

 
 A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação 
envolve o estoque e aplicação de ligante betuminoso. Devem ser adotados os 
seguintes cuidados: 
 Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próximo a cursos 
d’água. 
 Impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas 
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adjacentes, ou qualquer outro lugar onde possa haver prejuízo ambiental. 
 Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar 
a limpeza do canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da 
construção. 
Critérios de Medição e Pagamento 

 
 Os serviços aceitos serão medidos de acordo com o seguinte critério: 

 
 A execução da imprimação será medida através da área efetivamente 
imprimada, em metros quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e 
verificando-se a Taxa de Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado. 
 Estão incluídas no preço da imprimação todas as operações necessárias à 
sua execução, abrangendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos 
tanques de estocagem à pista), sua aplicação, além da varredura, limpeza da pista e 
correção de eventuais falhas. 
 O ligante betuminoso utilizado será pago separadamente, em item de 
planilha específico, sendo sua quantidade obtida através da média aritmética dos 
valores medidos na pista. No levantamento da quantidade utilizada será observada a 
tolerância admissível de ± 0,2 l/m2 em relação à Taxa de Aplicação definida em 
laboratório. 
 Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente 
aplicada. 
 O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a 
mão-de-obra e encargos necessários à sua execução. 
 
REFERÊNCIAS 
ABNT P MB 826 Determinação da viscosidade cinemática 
ASTM 1665/73 Alcatrão para pavimentação - viscosidade específica 

“Engler” 
DNER ES 306/97 Imprimação 
DNER EM 363/97 Asfalto diluído tipo cura média 
DNER EM 364/97 Alcatrões para pavimentação 
DNER ME 004/94 Materiais betuminosos - determinação da 

viscosidade “Saybolt-Furol” a alta temperatura 
DNER ME 012/94 Asfalto diluído - destilação 
DNER ME 148/9 Mistura betuminosa - determinação dos pontos de 

fulgor e de Combustão (vaso aberto Cleveland) 

DNER PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e 
serviços 

DNER  Manual de Pavimentação, 1996 
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3.7 – PINTURA DE LIGACAO  
 

Toda extensão do pavimento receberá no final pintura de ligação numa taxa 
na ordem de 0,45 l/m². 

Todo carregamento de emulsão asfáltica que chegar à obra serão realizados 
os seguintes ensaios: 

• Método P – MB – 581 Viscosidade Saybold – Furol: 
• Método P – MB – 609 Peneiração: 
• Os equipamentos utilizados para os serviços são indicados os seguintes: 
• Distribuidor de agregados, montados sobre chassis de caminhão. 
• Caminhão burro preto com sistema combinatório com isolamento térmico e 

maçarico de aquecimento para manter a temperatura recomendada para o 
material betuminoso, circulação do ligante, bomba de pressão regulável, 
tacômetro para controle de velocidade, etc. 

• Deposito de material betuminoso. 
• Rolos compactadores. 
• Vassouras mecânicas rotativas. 

Equipamentos complementares – aqueles de pequeno porte, tais como; 
Vassouras manuais, rastelos, pás, regadores, carrinho-de-mão, etc. 

 
3.8 – CONCRETO ASFÁLTICO – FAIXA C- AREIA E BRITA COMERCIAIS  
 
O concreto betuminoso consistirá de uma camada de mistura compreendendo 
agregado, asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em 
usina, espalhada e comprimida a quente. 
 Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, 
quando comprimida, a espessura do projeto. 
 O material betuminoso a ser empregado poderá ser:  
- Cimentos asfálticos, de penetração 50/60, 85/100 e 100/120; 
 O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, 
britado ou não, ou outro material, desde que devidamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de 
torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de 
desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao 
ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 
12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. 
 Opcionalmente, poderá ser determinada a percentagem de grãos de forma 
defeituosa, que se enquadrem na expressão: 
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l + g > 6e, onde l = maior dimensão do grão; g = diâmetro mínimo do anel, através 
do qual o grão pode passar; e e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, 
entre os quais pode ficar contido o grão. 
 Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o 
ensaio poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se 
a fórmula: l + 1,25g > 6e, sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre 
as quais fica retido o grão. 
 A percentagem de grãos defeituosos não pode ultrapassar 20%. 
 O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas 
partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, 
livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um 
equivalente de areia igual ou superior a 55%. 
 O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais 
finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não 
plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc., e que atendam 
a seguinte granulometria: 

  
Peneira                                         Percentagem mínima passando 
 
 40                                                                100 
 80                                                                   95 
 200                                                                 65 
 

 Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 
 A composição da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os 
requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro 
máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento. 

 
 
PENEIRA PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO 

mm A B C 
2" 50,8 100 - - 
1 1/2" 38,1 95-100 100 - 
1" 25,4 75-100 95-100 - 
3/4" 19,1 60-90 80-100 100 
1/2" 12,7 - - 85-100 
3/8" 9,5 35-65 45-80 75-100 
n°    4 4,8 25-50 28-60 50-85 
n°  10 2,0 20-40 20-45 30-75 
n°  40 0,42 10-30 10-32 15-40 
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n°  80 0,18 5-20 8-20 8-30 
n° 200 0,074 1-8 3-8 5-10 
Betume solúvel no 
CS2(+)% 

4,7 4,5-7,5 4,5-9,0 

 

 
 

CAMAD
A DE 

LIGAÇÃ
O E 

ROLAM
ENTO 

CAMAD
AS DE 

ROLAM
ENTO 

  
 As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada 
como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas 
não deverá ser inferior a 4% do total. 
A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes 
tolerâncias máximas: 

 
PENEIRAS                                      PASSANDO EM PESO 
 
3/8"  -  1 1/2"     9,5  - 38,0                        + ou - 7 
n° 40 - n°4         0,42 -  4,8                        + ou - 5 
n°80                       0,18                             + ou - 3 
n°200                     0,074                           + ou - 2 
Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, 
estabilidade e fluência da mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes:  
 
                                             CAMADA DE              CAMADA DE  
                                              ROLAMENTO               LIGAÇÃO 
                                                                                     (BINDER) 
Porcentagem de vazios                 3 a 5                          4 a 6 
Relação betume/vazios                75 - 82                      65 - 72 
Estabilidade, mínima               350 kg(75golpes)           350 kg(75golpes) 
                                               250 kg(50golpes)           250 kg(50golpes) 
Fluência, 1/100"                             8 - 18                               8 - 18 

  
 As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou 
aos valores mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do 
ábaco pag. 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificações Gerais Para Obras 
Rodoviárias do DNER. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
 

            

 O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser 
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e 
possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e 
para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para 
aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem 
irregularidades. 
 O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo 
metálico liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os 
rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 t. 
  Os rolos pneumáticos, auto propulsores, devem ser dotados de pneus que 
permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 
 O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à 
densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 
 Os caminhões basculantes para o transporte da mistura, deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 
da mistura às chapas. 
 Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 
revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou 
ainda, ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra etc., deverá ser feita 
uma pintura de ligação. 
 A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para 
cada ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura 
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 
faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a 
viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser feitas 
misturas a temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC. 
 Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima 
da temperatura do ligante betuminoso. 
 A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade 
Engler situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não deve deixar 
a usina com temperatura superior a 106ºC. 
 As misturas de CBUQ devem ser distribuídas somente quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com o tempo não chuvoso. 
 A distribuição do CBUQ deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já 
descrito. 
 Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 
sanadas pela adição manual de CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de 
ancinhos e rodos metálicos. 
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 Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem início a rolagem. Como 
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 
possa suportar, temperatura esta fixada experimentalmente, para cada caso. 
 A temperatura recomendável para compressão da mistura, é aquela na qual o 
ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol de 140 + ou - 15 segundos, para o 
cimento asfáltico ou uma viscosidade específica Engler, de 40 + ou - 5 para o 
alcatrão. 
 Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a 
rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for 
sendo compactada, e conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. 
 A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo. Cada passada de rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo 
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 
perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 
 Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões 
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 
recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a 
evitar a aderência da mistura. 
 Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o 
seu completo resfriamento. 
 A critério da FISCALIZAÇÃO deverão ser realizados todos os ensaios 
necessários a execução dos serviços com boa qualidade. 
 Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na 
pista ou pelo nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e 
compressão da mistura. Admitir-se-á variação de + ou - 10%, da espessura de 
projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução de espessura, em 10 medidas 
sucessivas.  

 Durante a execução, poderá ser feito diariamente o controle de 
acabamento da superfície de revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 
3,00 metros e outra de 0,90 metros, colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo 
da rua, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de 
contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas. 
 
3.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA (CASCALHO DA JAZIDA PARA OBRA) 
 
3.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHO DA JAZIDA PARA OBRA) 
 
3.11 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA (MASSA ASFÁLTICA DA USINA À OBRA) 
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3.12 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MASSA ASFÁLTICA DA USINA À OBRA) 
 
3.13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA (BRITA DA BRITADEIRA À USINA) 
 
3.14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA DA BRITADEIRA À USINA) 
 
Idem ao item 2.4 e 2.5  
 
4.0 – RECAPEAMENTO 
 
4.1 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (ESPESSURA 
DE 0,04M) 
 
 Para que a nova camada do revestimento CBUQ tenha melhor aderência ao 
revestimento existente e com o fito de eliminar as superfícies danificadas e 
deformações plásticas, foi adotado que será fresado toda a superfície da via entre os 
limites das sarjetas, a espessura da fresagem será de 0,04m. Este método foi 
adotado pois entende-se que haverá maior intertravamento entre a camada de 
revestimento existente e a nova camada, também é a maneira mais econômica que 
outras alternativas tais como: fresagem de ancoragem (pois a mesma necessita de 
preenchimento de massa na fresagem).  
 
4.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO  
 

Toda extensão do pavimento receberá no final pintura de ligação numa taxa 
na ordem de 0,45 l/m². 

Todo carregamento de emulsão asfáltica que chegar à obra serão realizados 
os seguintes ensaios: 

• Método P – MB – 581 Viscosidade Saybold – Furol: 
• Método P – MB – 609 Peneiração: 
• Os equipamentos utilizados para os serviços são indicados os seguintes: 
• Distribuidor de agregados, montados sobre chassis de caminhão. 
• Caminhão burro preto com sistema combinatório com isolamento térmico e 

maçarico de aquecimento para manter a temperatura recomendada para o 
material betuminoso, circulação do ligante, bomba de pressão regulável, 
tacômetro para controle de velocidade, etc. 

• Deposito de material betuminoso. 
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• Rolos compactadores. 
• Vassouras mecânicas rotativas. 

Equipamentos complementares – aqueles de pequeno porte, tais como; Vassouras 
manuais, rastelos, pás, regadores, carrinho-de-mão, etc. 
 
4.3 – CONCRETO ASFÁLTICO – FAIXA C- AREIA E BRITA COMERCIAIS  
 
O concreto betuminoso consistirá de uma camada de mistura compreendendo 
agregado, asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em 
usina, espalhada e comprimida a quente. 
 Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, 
quando comprimida, a espessura do projeto. 
 O material betuminoso a ser empregado poderá ser:  
- Cimentos asfálticos de penetração 50/70, 85/100 e 100/120; 
 O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, 
britado ou não, ou outro material, desde que devidamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de 
torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de 
desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao 
ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 
12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. 
 Opcionalmente, poderá ser determinada a percentagem de grãos de forma 
defeituosa, que se enquadrem na expressão: 
l + g > 6e, onde l = maior dimensão do grão; g = diâmetro mínimo do anel, através 
do qual o grão pode passar; e e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, 
entre os quais pode ficar contido o grão. 
 Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o 
ensaio poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se 
a fórmula: l + 1,25g > 6e, sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre 
as quais fica retido o grão. 
 A percentagem de grãos defeituosos não pode ultrapassar 20%. 
 O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas 
partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, 
livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um 
equivalente de areia igual ou superior a 55%. 
 O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais 
finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não 
plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc., e que atendam 
a seguinte granulometria: 
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Peneira                                         Percentagem mínima passando 
 
 40                                                                100 
 80                                                                   95 
 200                                                                 65 
 

 Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 
 A composição da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os 
requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro 
máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento. 

 
 
PENEIRA PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO 

mm A B C 
2" 50,8 100 - - 
1 1/2" 38,1 95-100 100 - 
1" 25,4 75-100 95-100 - 
3/4" 19,1 60-90 80-100 100 
1/2" 12,7 - - 85-100 
3/8" 9,5 35-65 45-80 75-100 
n°    4 4,8 25-50 28-60 50-85 
n°  10 2,0 20-40 20-45 30-75 
n°  40 0,42 10-30 10-32 15-40 
n°  80 0,18 5-20 8-20 8-30 
n° 200 0,074 1-8 3-8 5-10 
Betume solúvel no 
CS2(+)% 

4,7 4,5-7,5 4,5-9,0 

 

 
 

CAMAD
A DE 

LIGAÇÃ
O E 

ROLAM
ENTO 

CAMAD
AS DE 

ROLAM
ENTO 

  
 As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada 
como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas 
não deverá ser inferior a 4% do total. 
A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes 
tolerâncias máximas: 
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PENEIRAS                                      PASSANDO EM PESO 
 
3/8"  -  1 1/2"     9,5  - 38,0                        + ou - 7 
n° 40 - n°4         0,42 -  4,8                        + ou - 5 
n°80                       0,18                             + ou - 3 
n°200                     0,074                           + ou - 2 
Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, 
estabilidade e fluência da mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes:  
 
                                             CAMADA DE              CAMADA DE  
                                              ROLAMENTO               LIGAÇÃO 
                                                                                     (BINDER) 
Porcentagem de vazios                 3 a 5                          4 a 6 
Relação betume/vazios                75 - 82                      65 - 72 
Estabilidade, mínima               350 kg(75golpes)           350 kg(75golpes) 
                                               250 kg(50golpes)           250 kg(50golpes) 
Fluência, 1/100"                             8 - 18                               8 - 18 

  
 As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou 
aos valores mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do 
ábaco pag. 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificações Gerais Para Obras 
Rodoviárias do DNER. 
 O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser 
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e 
possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e 
para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para 
aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem 
irregularidades. 
 O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo 
metálico liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os 
rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 t. 
  Os rolos pneumáticos, auto propulsores, devem ser dotados de pneus que 
permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 
 O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à 
densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 
 Os caminhões basculantes para o transporte da mistura, deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
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sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 
da mistura às chapas. 
 Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 
revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou 
ainda, ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra etc., deverá ser feita 
uma pintura de ligação. 
 A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para 
cada ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura 
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 
faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a 
viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser feitas 
misturas a temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC. 
 Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima 
da temperatura do ligante betuminoso. 
 A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade 
Engler situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não deve deixar 
a usina com temperatura superior a 106ºC. 
 As misturas de CBUQ devem ser distribuídas somente quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com o tempo não chuvoso. 
 A distribuição do CBUQ deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já 
descrito. 
 Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 
sanadas pela adição manual de CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de 
ancinhos e rodos metálicos. 
 Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem início a rolagem. Como 
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 
possa suportar, temperatura esta fixada experimentalmente, para cada caso. 
 A temperatura recomendável para compressão da mistura, é aquela na qual o 
ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol de 140 + ou - 15 segundos, para o 
cimento asfáltico ou uma viscosidade específica Engler, de 40 + ou - 5 para o 
alcatrão. 
 Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a 
rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for 
sendo compactada, e conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. 
 A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo. Cada passada de rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo 
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem 
perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 
 Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões 
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 
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recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a 
evitar a aderência da mistura. 
 Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o 
seu completo resfriamento. 
 A critério da FISCALIZAÇÃO deverão ser realizados todos os ensaios 
necessários a execução dos serviços com boa qualidade. 
 Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na 
pista ou pelo nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e 
compressão da mistura. Admitir-se-á variação de + ou - 10%, da espessura de 
projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução de espessura, em 10 medidas 
sucessivas.  

 Durante a execução, poderá ser feito diariamente o controle de 
acabamento da superfície de revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 
3,00 metros e outra de 0,90 metros, colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo 
da rua, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de 
contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas. 

 
4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA (MATERIAL FRESADO DA OBRA AO BOTA-FORA) 
 
4.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MATERIAL FRESADO DA OBRA AO BOTA-FORA) 
 
4.6 - DESCARTE DE RESIDUOS EM BOTA-FORA (RECICLADORA DE 
RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO) 
 
4.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA (MASSA ASFÁLTICA DA USINA À OBRA) 
 
4.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MASSA ASFÁLTICA DA USINA À OBRA) 
 
4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA (BRITA DA BRITADEIRA À USINA) 
 
4.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA DA BRITADEIRA À USINA) 
 
Idem ao item 2.4 e 2.5 
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5.0 – OBRAS COMPLEMENTARES 
 
5.1 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. 
 
Definição 

 
Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos 

serviços de assentamento de meios-fios em vias urbanas e rodovias. 
 
Meios-fios 

 
São limitadores físicos das plataformas das vias. 
E são nas Dimensões (13x9x22) cm. 
 
Nas rodovias, têm a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da 

erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter 
neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma os meios-fios têm a 
função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente 
escolhidos para lançamento. 

Para efeito desta especificação, não será feita distinção entre meios-fios e 
guias, sendo considerados o seguinte serviço:  

Execução de meios-fios fundidos juntamente com a sarjeta, conforme detalhe 
em projeto. 
 
Método Executivo 
Execução de meios-fios moldados "in loco" com formas deslizantes 

 
Este procedimento refere-se ao emprego de formas metálicas deslizantes, 

acopladas a máquinas automotrizes adequadas à moldagem do concreto na 
execução de meios-fios, sarjetas, ou de ambos de forma simultânea e monolítica, 
por extrusão, compreendendo as etapas de construção relacionadas a seguir: 

Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas 
de madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicados no projeto; 
Regularização ao longo da escavação; 
Lançamento do concreto por extrusão, através de equipamento adequado. O 

concreto utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência 
característica à compressão de 15 MPa.; 
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Interrupção da concretagem e execução de juntas de dilatação a intervalos de 
12,0m. 

Molhação regular durante o período de cura do concreto; 
Preenchimento das juntas de dilatação com asfalto. 
Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios. 
Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a 

sua conclusão. No caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados 
previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada. 

Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando 
estes não forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de 
concreto magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm da aresta. 

Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às 
particularidades de cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização. 
 
Equipamentos 
 

Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da 
execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o 
que não poderá ser autorizada sua execução. 

Para a realização dos trabalhos são recomendados: 
Caminhão basculante; 
Caminhão de carroceria fixa; 
Betoneira ou caminhão betoneira; 
Retroescavadeira ou valetadeira; 
Máquina automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de 

cimento ou asfáltico por extrusão. 
 
Critérios de Controle 
 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de 
terceiros ou fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do 
projeto. 
 
Controle dos materiais 
 

As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. 
As guias que não apresentarem as dimensões previstas em projeto serão 
rejeitadas. 
As peças deverão ter no máximo 1,0 m de comprimento, devendo esta 

dimensão ser reduzida para segmentos em curvas. 
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Para os meios-fios pré-moldados de concreto deverão ser utilizadas formas 
metálicas ou de madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo 
submetidos a adensamento por vibração. 
 
Controle da fabricação dos meios-fios  
 

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de 
prova de concreto e das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais 
materiais, de forma a satisfazer às especificações referidas. 

O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas 
normas NBR 6118 e NBR-7187 da ABNT. O controle tecnológico do concreto 
empregado será realizado pelo rompimento de corpos de prova à compressão 
simples, aos 7 dias com base no que dispõe a ABNT NBR-5739. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-
7223 ou a ABNT NBR- 9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos 
agregados, na execução da primeira amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, 
desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas horas e cada vez que forem 
moldados corpos de prova. 

Será controlado o valor mínimo da resistência à compressão ou à flexão do 
concreto. Neste controle, o número de determinações será definido em função do 
risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pela 
CONTRATADA, conforme a seguinte tabela : 
 
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92 
 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 
n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador _ = risco da Contratada 
 
Com valores de k obtidos na tabela anterior, será verificado: 
X - ks < valor mínimo admitido Þ rejeita-se o serviço; 
X - ks ³ valor mínimo admitido Þ aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 
 
Onde: 
 
X i - valores individuais. 
X - média da amostra. 
s - desvio padrão da amostra. 
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k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n - número de determinações. 
 

Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 
Controle Geométrico 
 

O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões 
transversais das vias, a cada 20,0 m, entre meios-fios aplicados. 

O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes 
condições: 

Acabamento seja julgado satisfatório; 
Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios 

de concreto) sejam satisfatórios; 
A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, não 

sendo aceitas larguras inferiores às determinadas. 
Nas pavimentações urbanas restritas por meios-fios ou guias outros 

elementos, a largura da via deverá ser exatamente a definida em projeto. 
 
Manejo Ambiental 
 

Durante a execução dos serviços, principalmente em áreas não urbanizadas, 
deverão ser preservadas as condições ambientais, exigindo-se os seguintes 
procedimentos: 

Todo o material excedente de escavação deverá ser removido, cuidando-se 
ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento 
(áreas urbanas), ou para os cursos d’água, causando seu assoreamento (áreas não 
urbanizadas). 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 
implantação das obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a 
manutenção das condições locais, seja através da recomposição dos pavimentos, 
seja através de replantio da vegetação local ou de grama. 

Durante o desenrolar dos serviços deverá ser evitado o tráfego desnecessário 
de equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua 
desfiguração. 

Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos 
dispositivos, deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que 
possam afetar o sistema de drenagem superficial. 
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Critérios de Medição e Pagamento 
 

Os meios-fios serão medidos, pela determinação da extensão executada, 
expressa em metros lineares, de acordo com o projeto executivo. 

Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no 
projeto. 

Nos preços estão incluídos a mão de obra, a aquisição de materiais, 
equipamentos, transporte até o local de aplicação, impostos e encargos, 

O serviço de escavação para assentamento dos meios-fios está incluso no 
preço especificado em planilha orçamentária, conforme composições específicas por 
classe de material. 

O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, devendo remunerar toda a mão de obra, ferramentas, 
equipamentos e encargos. 
 
SARJETA  
 
Definição 
 

Sarjetas são dispositivos de drenagem que se aplicam a cortes, aterros e 
canteiros centrais, de seção detalhado em projeto e geralmente construídos no 
terreno natural, em concreto simples ou em paralelepípedos. A função básica das 
sarjetas é transportar longitudinalmente ao eixo dos logradouros ou rodovias as 
águas pluviais entre dois pontos determinados pelo projeto de drenagem. 
 
SARJETAS REVESTIDAS EM CONCRETO 
 
As sarjetas nas dimensões (30x8,5) cm 
 

As sarjetas revestidas em concreto poderão ser pré-moldadas ou moldadas 
"in loco". 

A execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a conclusão de 
todas as operações de pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa. No 
caso de valetas de proteção de aterros, a execução será iniciada após a conclusão 
das operações de terraplenagem. 

A execução das sarjetas revestidas de concreto moldadas “in loco” 
compreenderá as seguintes etapas: 

Preparo e regularização da superfície de assentamento 
Esta etapa será executada mediante operações manuais que envolverão 

cortes e/ou aterros de forma a se atingir a geometria projetada para cada dispositivo. 
No caso de valetas de proteção de aterros ou cortes, admite-se, opcionalmente, a 
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associação mecânica mediante emprego de lâmina de motoniveladora ou pá 
carregadeira equipada com retro-escavadeira. Os materiais empregados nesta etapa 
serão os próprios solos existentes no local, ou mesmo material excedente da 
pavimentação, no caso de sarjetas de corte. De qualquer modo, a superfície de 
assentamento deverá resultar firme e bem desempenada. 
Instalação das guias de referência 

As guias de madeira que servirão de referência para a concretagem serão 
colocadas segundo a seção transversal de cada dispositivo, espaçadas de 2,0 
metros. 
 
CONCRETAGEM 
A CONCRETAGEM ENVOLVERÁ O SEGUINTE PLANO EXECUTIVO: 
 

Lançamento de concreto com fck = 15,0 Mpa, em panos alternados; 
Espalhamento e acabamento do concreto mediante emprego de ferramentas 

manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, 
permitirá a conformação da sarjeta à seção pretendida; 

Retirada das guias dos panos concretados, tão logo se constate o suficiente 
endurecimento do concreto aplicado; 

Espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediários, 
utilizando-se como apoio para a régua de desempeno o próprio concreto dos panos 
anexos. 

 
Execução das juntas 
 

A sexta guia de cada segmento só será retirada após a concretagem dos dois 
panos anexos. Em seu lugar será executada uma junta de dilatação, vertendo-se 
cimento asfáltico previamente aquecido. Desta forma, resultarão juntas espaçadas 
de 12 metros. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ABNT NBR 

12654/92 
Controle tecnológico de materiais componentes do 
concreto 

ABNT NBR 2655/96 Preparo, controle e recebimento do concreto 
ABNT NBR 5739 Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos 
ABNT NBR 6118 Projeto e execução de obras de concreto armado 
ABNT NBR 7223 Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento 

do tronco de cone 
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5.2 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 
IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 
CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA 
 
Definição 

 
Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos 

serviços de assentamento de meios-fios em vias urbanas e rodovias. 
 
Meios-fios 

 
São limitadores físicos das plataformas das vias. 
E são nas Dimensões (12,5x9x22) cm. 
 
Nas rodovias, têm a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da 

erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter 
neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma os meios-fios têm a 
função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente 
escolhidos para lançamento. 

Para efeito desta especificação, não será feita distinção entre meios-fios e 
guias, sendo considerados o seguinte serviço:  

Execução de meios-fios curvos fundidos juntamente com a sarjeta, conforme 
detalhe em projeto. 
 
Método Executivo 
Execução de meios-fios moldados "in loco" com formas deslizantes 

 
Este procedimento refere-se ao emprego de formas metálicas deslizantes, 

acopladas a máquinas automotrizes adequadas à moldagem do concreto na 
execução de meios-fios, sarjetas, ou de ambos de forma simultânea e monolítica, 
por extrusão, compreendendo as etapas de construção relacionadas a seguir: 

Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas 
de madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicados no projeto; 
Regularização ao longo da escavação; 
Lançamento do concreto por extrusão, através de equipamento adequado. O 

concreto utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência 
característica à compressão de 15 MPa.; 

Interrupção da concretagem e execução de juntas de dilatação a intervalos de 
12,0m. 

Molhação regular durante o período de cura do concreto; 
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Preenchimento das juntas de dilatação com asfalto. 
Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios. 
Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a 

sua conclusão. No caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados 
previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada. 

Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando 
estes não forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de 
concreto magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm da aresta. 

Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às 
particularidades de cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização. 
 
Equipamentos 
 

Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da 
execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o 
que não poderá ser autorizada sua execução. 

Para a realização dos trabalhos são recomendados: 
Caminhão basculante; 
Caminhão de carroceria fixa; 
Betoneira ou caminhão betoneira; 
Retroescavadeira ou valetadeira; 
Máquina automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de 

cimento ou asfáltico por extrusão. 
 
Critérios de Controle 
 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de 
terceiros ou fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do 
projeto. 

 
Controle dos materiais 
 

As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. 
As guias que não apresentarem as dimensões previstas em projeto serão 
rejeitadas. 
As peças deverão ter no máximo 1,0 m de comprimento, devendo esta 

dimensão ser reduzida para segmentos em curvas. 
Para os meios-fios pré-moldados de concreto deverão ser utilizadas formas 

metálicas ou de madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo 
submetidos a adensamento por vibração. 
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Controle da fabricação dos meios-fios  
 

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de 
prova de concreto e das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais 
materiais, de forma a satisfazer às especificações referidas. 

O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas 
normas NBR 6118 e NBR-7187 da ABNT. O controle tecnológico do concreto 
empregado será realizado pelo rompimento de corpos de prova à compressão 
simples, aos 7 dias com base no que dispõe a ABNT NBR-5739. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-
7223 ou a ABNT NBR- 9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos 
agregados, na execução da primeira amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, 
desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas horas e cada vez que forem 
moldados corpos de prova. 

Será controlado o valor mínimo da resistência à compressão ou à flexão do 
concreto. Neste controle, o número de determinações será definido em função do 
risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pela 
CONTRATADA, conforme a seguinte tabela : 
 
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92 
 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 
n = n° de amostras k = coeficiente multiplicador _ = risco da Contratada 
 
Com valores de k obtidos na tabela anterior, será verificado: 
X - ks < valor mínimo admitido Þ rejeita-se o serviço; 
X - ks ³ valor mínimo admitido Þ aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 
 
Onde: 
 
X i - valores individuais. 
X - média da amostra. 
s - desvio padrão da amostra. 
k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n - número de determinações. 
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Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 
Controle Geométrico 
 

O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões 
transversais das vias, a cada 20,0 m, entre meios-fios aplicados. 

O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes 
condições: 

Acabamento seja julgado satisfatório; 
Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios 

de concreto) sejam satisfatórios; 
A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, não 

sendo aceitas larguras inferiores às determinadas. 
Nas pavimentações urbanas restritas por meios-fios ou guias outros 

elementos, a largura da via deverá ser exatamente a definida em projeto. 
 
Manejo Ambiental 
 

Durante a execução dos serviços, principalmente em áreas não urbanizadas, 
deverão ser preservadas as condições ambientais, exigindo-se os seguintes 
procedimentos: 

Todo o material excedente de escavação deverá ser removido, cuidando-se 
ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento 
(áreas urbanas), ou para os cursos d’água, causando seu assoreamento (áreas não 
urbanizadas). 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 
implantação das obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a 
manutenção das condições locais, seja através da recomposição dos pavimentos, 
seja através de replantio da vegetação local ou de grama. 

Durante o desenrolar dos serviços deverá ser evitado o tráfego desnecessário 
de equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua 
desfiguração. 

Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos 
dispositivos, deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que 
possam afetar o sistema de drenagem superficial. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
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Os meios-fios serão medidos, pela determinação da extensão executada, 
expressa em metros lineares, de acordo com o projeto executivo. 

Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no 
projeto. 

Nos preços estão incluídos a mão de obra, a aquisição de materiais, 
equipamentos, transporte até o local de aplicação, impostos e encargos, 

O serviço de escavação para assentamento dos meios-fios está incluso no 
preço especificado em planilha orçamentária, conforme composições específicas por 
classe de material. 

O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, devendo remunerar toda a mão de obra, ferramentas, 
equipamentos e encargos. 
 
SARJETA  
 
Definição 
 

Sarjetas são dispositivos de drenagem que se aplicam a cortes, aterros e 
canteiros centrais, de seção detalhado em projeto e geralmente construídos no 
terreno natural, em concreto simples ou em paralelepípedos. A função básica das 
sarjetas é transportar longitudinalmente ao eixo dos logradouros ou rodovias as 
águas pluviais entre dois pontos determinados pelo projeto de drenagem. 
 
SARJETAS REVESTIDAS EM CONCRETO 
 
As sarjetas nas dimensões (30x8,5) cm 
 

As sarjetas revestidas em concreto poderão ser pré-moldadas ou moldadas 
"in loco". 

A execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a conclusão de 
todas as operações de pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa. No 
caso de valetas de proteção de aterros, a execução será iniciada após a conclusão 
das operações de terraplenagem. 

A execução das sarjetas revestidas de concreto moldadas “in loco” 
compreenderá as seguintes etapas: 

Preparo e regularização da superfície de assentamento 
Esta etapa será executada mediante operações manuais que envolverão 

cortes e/ou aterros de forma a se atingir a geometria projetada para cada dispositivo. 
No caso de valetas de proteção de aterros ou cortes, admite-se, opcionalmente, a 
associação mecânica mediante emprego de lâmina de motoniveladora ou pá 
carregadeira equipada com retro-escavadeira. Os materiais empregados nesta etapa 
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serão os próprios solos existentes no local, ou mesmo material excedente da 
pavimentação, no caso de sarjetas de corte. De qualquer modo, a superfície de 
assentamento deverá resultar firme e bem desempenada. 
Instalação das guias de referência 

As guias de madeira que servirão de referência para a concretagem serão 
colocadas segundo a seção transversal de cada dispositivo, espaçadas de 2,0 
metros. 
 
CONCRETAGEM 
A CONCRETAGEM ENVOLVERÁ O SEGUINTE PLANO EXECUTIVO: 
 

Lançamento de concreto com fck = 15,0 Mpa, em panos alternados; 
Espalhamento e acabamento do concreto mediante emprego de ferramentas 

manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, 
permitirá a conformação da sarjeta à seção pretendida; 

Retirada das guias dos panos concretados, tão logo se constate o suficiente 
endurecimento do concreto aplicado; 

Espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediários, 
utilizando-se como apoio para a régua de desempeno o próprio concreto dos panos 
anexos. 

 
Execução das juntas 
 

A sexta guia de cada segmento só será retirada após a concretagem dos dois 
panos anexos. Em seu lugar será executada uma junta de dilatação, vertendo-se 
cimento asfáltico previamente aquecido. Desta forma, resultarão juntas espaçadas 
de 12 metros. 

 
REFERÊNCIAS 
 
ABNT NBR 

12654/92 
Controle tecnológico de materiais componentes do 
concreto 

ABNT NBR 2655/96 Preparo, controle e recebimento do concreto 
ABNT NBR 5739 Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos 
ABNT NBR 6118 Projeto e execução de obras de concreto armado 
ABNT NBR 7223 Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento 

do tronco de cone 
ABNT NBR 9606 Concreta – Determinação da consistência pelo 

espalhamento do tronco de cone 
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6.0 DRENAGEM PROFUNDA 
 
6.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA 
EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  
 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de 
escavação, dependendo do tipo de solo e dimensões da vala, podendo ser 
necessária a escavação manual para correção do fundo de vala.   
Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA deverá ter feito a pesquisa de 
interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, 
postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida 
pela escavação ou próximos a esta.  
Se a escavação interferir nas galerias ou tubulações, a CONTRATADA executará o 
escoramento e a sustentação destas. Na hipótese de interferências com instalações 
de terceiros, os trabalhos deverão ser realizados mediante prévia anuência dos 
mesmos.   
Na fase de escavação mecânica ou manual, deve-se prestar muita atenção para não 
danificar as possíveis obras subterrâneas existentes, devendo-se tomar em cada 
caso, as medidas de prevenção mais adequadas. Em havendo, porém, algum dano, 
o fato deverá ser comunicado imediatamente ao responsável pela obra e ao 
proprietário do serviço afetado, para que o reparo possa ser efetuado. Todo ônus 
decorrente desses reparos é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
 A CONTRATADA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas-de-lobo das 
redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes 
serem danificados ou entupidos.  
Mesmo autorizada a escavação, todos os danos causados a propriedades bem 
como a danificação ou remoção de pavimentos além das larguras especificadas, 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
O reaterro das valas será com material de empréstimo, com a utilização de 
escavadeira hidráulica, compactado em camadas de 20 centímetros, até atingir na 
superfície (Cota da Sub-Base) 100% PN. 
O serviço será quantificado em metro cúbico. 
 
6.2 - REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO 
 
 Definição  
 

Essa operação destina-se a conformar a base para execução dos tubos de concreto, 
compreendendo regularização e compactação com soquete, executados de acordo 
com metodologia empregada nesta Especificação. 
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O serviço de regularização consiste no conjunto de operações destinadas à remoção 
das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra 
(tubo de concreto), que se caracterizem pela simples raspagem e nivelamento do 
terreno, sem preocupação com grau de compactação, ou seja, a compactação será 
realizada posteriormente com execução do berço de areia, com o objetivo 
unicamente de conseguir a uniformização do local, devendo ser obedecidas todas as 
normas de segurança necessárias. 
 
Execução  
 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 
obra, sendo executada na área do fundo de vala, conforme projeto. 
O material proveniente do serviço será removido do local de obra, tratando-se de 
material orgânico, o mesmo após um período voltará ao seu estado natural e/ou seu 
destino final ficará a critério da Fiscalização. 
Caso, tenha locais para depósito dos materiais resultante da regularização, estes 
locais serão indicados pela Fiscalização. 
As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, 
complementados com o emprego de serviço manual. Poderá ser executado com 
enxada, picareta ou outro equipamento que propicie uma regularização satisfatória. 
 
Critérios de Controle 
 
O controle do serviço será feito por inspeção visual. 
A CONTRATADA deverá assegurar, sob sua responsabilidade e custo a proteção e 
a conservação de todos os elementos de composição paisagística. Havendo 
necessidade, deverá promover a relocação das referências topográficas, todas elas 
com base nas Notas de Serviço fornecidas pela Fiscalização. 
O serviço rejeitado deverá ser corrigido, complementado ou refeito. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
O serviço aceito será medido em função da área (m2) efetivamente trabalhada, 
independentemente do porte ou categoria do equipamento utilizado. A carga e o 
transporte de material proveniente do serviço, até uma distância média de 50 m não 
serão considerados para fins de medição. 
O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal 
necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua 
execução. 
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6.3 - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
 
 Definição 
 

São dispositivos em forma de caixas coletoras em alvenaria de tijolos 
maciços, a serem executados junto aos meios-fios ou meios-fios com sarjetas, em 
áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as águas pluviais e direcioná-las à rede 
condutora. Na dependência da vazão de chegada ao ponto de coleta de água, 
poderão ser executadas bocas de lobo simples ou duplas, ambas com grelhas pré-
moldadas de concreto. 
 
Método Executivo 
As etapas de construção são as seguintes: 
 
-Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a boca-de-lobo 
prevista; 
-Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base 
de concreto simples com 10 cm de espessura; 
-Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 em volume, conectando a boca-de-lobo rede condutora 
e ajustando o(s) tubo(s)de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de 
rejuntamento com a mesma argamassa; 
- Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes 
internas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume; 
-Assentamento do meio-fio; 
-Moldagem "in loco" do quadro de concreto simples para assentamento da grelha; 
-Moldagem "in loco" do rebaixo de concreto na área anexa à boca de lobo; 
-Colocação da grelha. 
 
Critérios de Controle 
 

O controle da execução da caixa será visual, observando todas as etapas da 
construção e sua obediência às especificações e detalhes do projeto. 

As coordenadas de entrada e saída da tubulação serão verificadas 
topograficamente. 
 
Critérios de medição e Pagamento 
 

A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo de caixa 
executado. 
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O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha 
orçamentária, por unidade medida, estando incluídos no preço final todas as 
despesas com materiais, mão de obra, tributos e taxas, transportes, encargos 
sociais etc. 
 
REFERÊNCIAS 
 

DNER  Especificações de Serviços de Drenagem - 1ª versão - Abril de 
1988. 

 
6.4 - POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
 
6.5 – POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
 
6.6 - POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
 
POÇO DE VISITA - PVI 
Definição 
 

Tratam-se de dispositivos auxiliares implantados nas redes de águas pluviais 
com o objetivo de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede coletora e permitir 
as mudanças de direção, alinhamento, dimensões, diâmetros, declividade ou 
alterações de quedas, além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspeção, 
necessitando, para isso, sua instalação em pontos convenientes. 
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Método Executivo 
 
O processo de execução do poço de visita envolve as seguintes etapas: 
Escavação necessária à implantação das caixas, que será parte integrante da 

escavação das valas da rede coletora; 
Compactação da superfície de apoio da caixa de ligação e passagem; 

Instalação das formas das paredes da caixa e dos tubos da rede coletora. 
Execução da concretagem do fundo, seguida da concretagem das paredes da 

caixa, fazendo uso de vibradores. 
Retirada das formas e preenchimento do espaço lateral com solo 

compactado; 
Instalação da tampa de ferro para futuras inspeções. 

 
Critérios de Controle 
 

O controle da execução dos poços de visita será visual, observando todas as 
etapas da construção e sua obediência às especificações e detalhes do projeto. 

As coordenadas de entrada e saída da tubulação serão verificadas 
topograficamente. 

As cotas de chegada e de saída dos coletores aos poços de visita deverão 
estar rigorosamente de acordo com o projeto. 

O poço de visita será executado apenas quando todos os coletores a 
montante e a jusante já estiverem assentados, para evitar alterações na sua 
profundidade em função da ocorrência de mudanças na cota de assentamento de 
um deles por interferência na rede ou por outros fatores. 

Deverão ser criteriosamente avaliadas as condições do solo onde se apoiará 
o PV para se determinar a necessidade ou não do emprego de fundação especial. 

Não se deve permitir desnível superior a 0,50 m entre a cota de chegada de 
um coletor e a cota de saída de outro, no mesmo PV. Quando isto acontecer, deve-
se utilizar o tubo de queda, de acordo com o projeto e especificações, que atenua o 
desnível antes da chegada do coletor ao PV. 
 
Critérios de medição e Pagamento 
 

A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo de caixa 
executado, classificada de acordo com a profundidade efetiva do PV e com as 
dimensões do balão.  
O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, 
por unidade medida, estando incluídos no preço final todas as despesas com 
materiais, mão de obra, tributos e taxas, transportes, encargos sociais etc. 
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6.7 - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
 
6.8 - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
 
6.9 - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
 
6.10 - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS 
 
Definição 

 
A chaminé ou pescoço do PV será executada com anéis pré-moldados de 

concreto, existindo somente quando a cota da cava estiver a uma profundidade igual 
ou superior a 1,30m para PVI04, 1,50m para PVI05 e 1,80m para PVI06, em relação 
ao greide da via. Quando houver a chaminé, seu diâmetro interno será de 0,60m e 
sua altura variável, podendo atingir o máximo de 2,50m.  

 
Método Executivo 

 
Deverá ser executada de maneira a alcançar o nível do logradouro com 

desconto para a colocação do tampão de ferro fundido. 
O primeiro anel será envolvido externamente, na base de contato com a laje 

excêntrica, por um cordão de argamassa de 10cm, que deverá ter um acabamento a 
45º. 

As juntas entre tubos serão executadas com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). 

A chaminé poderá, também, ser executada em alvenaria com blocos de 
concreto com espessura de 15,0 cm ou com tijolos cerâmicos maciços de 1 vez 
(17,0 cm). 

 
Tampão 
 

O tampão será assentado com a base de caixilho diretamente sobre a laje 
excêntrica ou sobre o anel pré-moldado. Caso necessário, serão feitos ajustes com 
argamassa ou com uma fiada de tijolos cerâmicos maciços, a fim de nivelar o 
tampão com o greide da rua. 
 
Critérios de medição e Pagamento 
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A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo 
especificado em projeto, classificada de acordo com a profundidade efetiva do PV e 
com as dimensões do balão.  
O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, 
por unidade medida, estando incluídos no preço final todas as despesas com 
materiais, mão de obra, tributos e taxas, transportes, encargos sociais, 
equipamentos e eventuais necessários à sua execução. 
 
6.11 – CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 
 
6.12 – CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 
 
6.13 – CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 
 
6.14 – CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA1 
 
Definição 
 

Tratam-se de dispositivos destinados a transportar o fluxo de águas pluviais 
entre dois pontos. Os bueiros mais frequentemente usados são os seguintes: 
 
Bueiros de greide. 
 

Obras de transposição de talvegues naturais ou ravinas que são 
interceptadas pela rodovia e que por condições altimetria, necessitam de dispositivos 
especiais de captação e deságue, em geral caixas coletoras e saídas d’água (Figura 
01). 
 
 
 
Método Executivo 
 
Bueiros Tubulares De Concreto 
 

Os tubos de concreto armado a serem empregados terão armadura simples 
ou dupla e serão do tipo de encaixe macho e fêmea ou ponta e bolsa, devendo 
atender às prescrições das Normas em vigor. A classe de tubo a empregar deverá 
ser compatível com a altura de aterro prevista. As alturas de aterros máximas 
indicadas no "Álbum de Projetos tipo de Dispositivos de Drenagem" do DNER (DNIT) 
referem-se à situação de bueiros salientes. Essas alturas deverão ser majoradas, 
para bueiros com berços executados em valas, ou reduzidas, para bueiros 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
 

            

executados sem berços ou com berços de qualidade inferior, a critério do projetista. 
Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em 
volume. 

 
As etapas construtivas a serem atendidas na construção dos bueiros 

tubulares de concreto são as seguintes: 
 
• Locação da obra, de acordo com os elementos especificados no projeto. A 
locação será efetuada com piquetes espaçados de 5 m, nivelados de forma a 
permitir a determinação dos volumes de escavação. Os elementos de projeto 
(estaca do eixo, esconsidade, comprimentos e cotas) poderão sofrer pequenos 
ajustes de campo. A declividade longitudinal da obra deverá ser contínua. 
• Escavação das trincheiras necessárias à moldagem dos berços, que poderá 
ser executada manualmente ou mecanicamente, devendo ser prevista uma largura 
superior em 30 cm à do berço, para cada lado. Caso haja necessidade de execução 
de aterros para atingir a cota de assentamento do berço, estes deverão ser 
executados e compactados em camadas de, no máximo, 15 cm. 
• Colocação das formas laterais dos berços. 
• Execução da porção inferior do berço com concreto ciclópico com 30 % de 
pedra de mão, até se atingir a linha correspondente à geratriz inferior dos tubos. 
Vibrar o concreto mecanicamente. 
• Assentamento dos tubos sobre a porção inferior do berço, tão logo o concreto 
utilizado apresente resistência para isto. Se necessário, utilizar guias ou calços de 
madeira ou de concreto pré-moldado para fixar os tubos na posição correta. 
• Complementação da concretagem do berço, imediatamente após a colocação 
dos tubos. Vibrar o concreto mecanicamente. 
• Retirada das formas laterais do berço. 
• Rejuntamento dos tubos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em 
volume. 
• Execução do reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, 
desde que seja de boa qualidade. Caso não o seja, importar material selecionado. A 
compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas individuais 
de, no máximo, 20 cm de espessura, por meio de sapos mecânicos, placas 
vibratórias ou soquetes mecânicos. O equipamento utilizado deverá ser compatível 
com o espaço previsto no projeto-tipo entrelinhas de tubos de bueiros duplos ou 
triplos. Especial atenção deverá ser dada na compactação junto às paredes dos 
tubos. O reaterro deverá prosseguir até se atingir uma espessura de 60 cm acima da 
geratriz superior externa do corpo do bueiro. 
• Execução das bocas de montante e jusante. Caso as bocas de montante 
sejam do tipo caixa coletora de sarjetas (bueiros de greide) ou de talvegue (bueiro 
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de grota), deverão ser atendidos procedimentos executivos previstos nas 
especificações correspondentes a estes dispositivos. As bocas tipos níveis de terra 
deverão ser executados com concreto ciclópico, atendendo às imposições 
geométricas do projeto-tipo adotado. 
• Concluídas as bocas, deverão ser verificadas as condições de canalização a 
montante e jusante da obra. Todas as erosões encontradas deverão ser tratadas 
com enrocamento de pedra arrumada ou por soluções específicas de projeto. 
Deverão ser executadas as necessárias valas de derivação, a jusante, e bacias de 
captação, a montante, de forma a disciplinar a entrada e saída do fluxo de água no 
bueiro. 
 
Observações gerais: 
 
• Preferencialmente deverão ser executadas bocas normais, mesmo para 
bueiros com pequenas esconsidades. Isto poderá ser feito prolongando-se o corpo 
do bueiro e/ou ajustando-se os taludes de aterro às alas das bocas normais. 
• Caso a opção em relação a bueiros esconsos seja pela execução de bocas 
também esconsas, ajustar a esconsidade da obra à esconsidade padronizada mais 
próxima (0º, 15º, 30º ou 45º). 
• Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de fundação, 
o berço deverá ser executado sobre um enrocamento de pedra jogada. 
• Quando a declividade longitudinal do bueiro for superior a 5 %, o berço será 
provido de dentes, fundidos simultaneamente e espaçados de acordo com o previsto 
no projeto-tipo adotado. 
• Opcionalmente o berço poderá ser fundido em uma só etapa com o tubo já 
assentado sobre guias transversais pré-moldadas de concreto ou de madeira (2 
guias por tubo). 
• Também opcionalmente poderão ser utilizados tubos de encaixe tipo ponta e 
bolsa, a critério da Fiscalização. Neste caso, as dimensões transversais dos berços 
e bocas, inclusive nos projetos-tipo adotados, deverão ser aumentadas para 
comportar as saliências das bolsas, para bueiros com linhas múltiplas. 
• Serão executados dissipadores de energia conectados à boca de jusante, nos 
locais indicados em projeto. 
 
Critérios de Controle 
 
 O controle geométrico consistirá na conferência, por métodos topográficos 
correntes, do alinhamento, esconsidades, declividade, comprimentos e cotas dos 
bueiros executados e respectivas bolsas. 
 As condições de acabamento serão apreciadas pela Fiscalização, em bases 
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visuais. 
 O controle tecnológico do concreto empregado nos berços e bocas será 
realizado pelo rompimento de corpos de prova à compressão simples, aos 7 dias de 
idade, de acordo com o prescrito na NBR 6118da ABNT para controle assistemático. 
Para tal, deverá ser estabelecida, previamente, a relação experimental entre as 
resistências à compressão simples aos 28 e aos 7 dias. 
 O controle tecnológico dos tubos empregados deverá atender ao prescrito na 
NBR 9794 da ABNT- Tubos de Concreto Armado de Seção Circular para Águas 
Pluviais. Em princípio, serão executados apenas ensaios à compressão diametral, 
atendendo ao definido na NBR 9795 da ABNT, formando-se amostras de 2 peças 
para cada lote de no máximo 100 tubos de cada diâmetro utilizado. Ensaios de 
permeabilidade e absorção somente serão exigidos se existirem suspeitas quanto às 
características dos tubos utilizados. 
 
O serviço será considerado aceito desde que atendidas as seguintes 
condições: 
 
• O acabamento seja julgado satisfatório; 
• As características geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em 
especial, as variações para mais ou para menos do diâmetro interno do tubo, em 
qualquer seção transversal, não devem exceder 1 % do diâmetro interno médio; 
• A resistência à compressão simples estimada (fck est) do concreto utilizado 
nas bocas e berços, definida na NBR 6118 da ABNT para controle assistemático 
seja superior à resistência característica especificada; 
• A resistência à compressão diametral obtida nos ensaios efetuados seja 
superior aos valores mínimos especificados na NBR 9794, para a classe e diâmetro 
de tubo considerados. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
Bueiros Tubulares de Concreto 
 

Será medida a extensão executada, expressa em metros lineares, 
discriminando-se o diâmetro interno do tubo e o número de linhas. Estará incluso na 
medição o volume de concreto utilizado na execução do berço e as formas laterais. 

As bocas executadas serão medidas de acordo como tipo empregado, pela 
contagem do número de unidades executadas. 

Quando utilizados dissipadores de energia a jusante de bueiros, serão 
executados e medidos de acordo com a especificação de serviço correspondente. 
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Os enrocamentos, quando necessários, a escavação e o reaterro, bem como 
o escoramento e o rebaixamento do lençol freático para assentamento dos bueiros 
serão medidos e pagos separadamente. 
 
REFERÊNCIAS 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 6118 Projeto e execução de obras de concreto armado. 

ABNT NBR 9794 
Tubos de Concreto Armado de Seção Circular para Drenagem 
Pluvial. 

ABNT NBR 9795 
Tubo de Concreto Armado – Determinação da resistência à 
compressão diametral. 

DNER  Especificações de Serviços de Drenagem - 1ª versão - Maio de 
1988. 

 
6.15 – BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS 
 
Definição 
 

Boca para bueiro simples: são dispositivos também destinados a captar e 
transferir os deflúvios para os bueiros, mas que geralmente se encontram no mesmo 
nível da tubulação, ou à pequena profundidade em relação a esta. Geralmente, são 
locadas nas saídas da tubulação de drenagem, como o objetivo de escoar a vazão à 
montante. 
 
Método Executivo 
 
Boca BSTC em concreto 
 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 
segurança da obra ou do serviço é da executante.  

O processo executivo mais utilizado na execução dos dispositivos em 
concreto, abrangidos por esta especificação, refere-se à moldagem “in loco”, com 
emprego de fôrmas convencionais, compreendendo etapas descritas a seguir: 
• Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos 
alinhamentos, cotas e dimensões indicadas em projeto.  
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• Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego de 
compactador mecânico e com controle de umidade a fim de garantir o suporte 
necessário para o dispositivo, em geral de considerável peso próprio.  
• Lançamento de concreto do fundo da caixa, se for o caso.  
• Instalação de fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, com 
adequado cimbramento, limitando-se os segmentos a serem concretados em cada 
etapa, adotando-se as juntas de dilatação, caso estabelecidas em projeto.  
• No caso de dispositivos para os quais convergem canalizações circulares as 
paredes podem ser iniciadas após a colocação e amarração dos tubos, 
assegurando-se ainda da execução de reforço no perímetro da tubulação.  
• Colocação e amarração das armaduras definidas pelo projeto, no caso de 
utilização de estrutura de concreto armado.  
• Lançamento de concreto, amassado em betoneira ou produzido em usina e 
transportado para o local em caminhão betoneira, sendo o concreto dosado 
experimentalmente para resistência característica à compressão (fck min), igual 
àquela exigida pelo projeto-tipo.  
• Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do 
concreto, iniciando-se o reaterro lateral após a total desforma.  
• Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de materiais 
soltos para o seu interior, o que pode causar sua obstrução.  
• Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação 
de material escolhido do excedente da escavação, com a remoção de pedras ou 
fragmentos de DER/PR ES-D 05/05 5/5 estrutura que possam dificultar a 
compactação.  
• Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por 
areia ou pó de pedra, fazendo-se o preenchimento dos vazios com adensamento 
com adequada umidade.  
• No caso de utilização de concreto ciclópico, devem ser feitos o lançamento e 
arrumação cuidadosa da pedra de mão, evitando-se a contaminação de torrões de 
argila ou lama.  
• Quando forem utilizadas grelhas ou tampas, somente é permitido a sua 
colocação e chumbamento após a total limpeza do dispositivo.  
• No caso de utilização de grelha ou tampa metálica, é exigido o seu tratamento 
antioxidante. 

 
Critérios de Controle 
 
 Compete à executante a realização de testes e ensaios que demonstrem as 
características físicas e mecânicas do material empregado e a realização do serviço 
de boa qualidade, e em conformidade com esta especificação de serviço.  
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 As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às 
quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério do DER/PR ou da executante, 
ser ampliadas, para garantia da qualidade da obra.  
 
Controle do material 
 
• A resistência do concreto à compressão é determinada através de ensaios de 
corpos-deprova cilíndricos normais, de acordo com a NBR 5739. 
• O ensaio de consistência do concreto é feito de acordo com a NM 67 ou NM 
68, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na execução 
da primeira amassada do dia, após o reinício dos trabalhos, desde que tenha 
ocorrido interrupção por mais de duas horas, a cada vez que forem moldados corpos 
de prova e quando houver troca de operadores.  
• Em caso de suspeita quanto a qualidade, os tijolos empregados na confecção 
das caixas coletoras de alvenaria são submetidos ao ensaio à compressão definido 
na NBR 6460, formando-se amostras duplas conforme o previsto na NBR 7170. 
DER/PR ES-D 05/05 7/7  
• O controle da armadura deve seguir as instruções da especificação de serviço 
DER/PR ES OA 03/05 e a NBR 7480.  
• O controle da forma deve seguir as instruções de serviço DER/PR ES OA 
05/05.  
 
Controle de execução  
 
 Deve ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova 
de concreto e das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais 
materiais, de forma a satisfazer as referidas especificações, no mínimo uma 
amostragem por dispositivo.  
 O concreto ciclópico, quando utilizado, deve ser submetido ao controle fixado 
pelos procedimentos da NBR 7223 quanto à consistência, e NBR 5739 quanto à 
resistência à compressão, no mínimo uma amostragem por dispositivo. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
Bueiros Tubulares de Concreto 
 

Será medida a unidade executada, discriminando-se o diâmetro interno do 
tubo e as dimensões geométricas. Estará incluso na medição o volume de concreto 
utilizado na execução do berço e as formas laterais, escavação, apiloamento, 
fôrmas, aço, alvenaria de tijolos, revestimento em argamassa de cimento e areia, ou 
seja, todos os serviços referentes à execução de uma unidade. 
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Após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço unitário 
contratual proposto para cada item medido, o qual representa a compensação 
integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão-de-obra, 
controle da qualidade, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa 
execução dos serviços, inclusive a execução de juntas, acabamento e conservação. 
  
6.16 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ( 
BOTA-FORA) 
 
 Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora 
previamente aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de 
armazenamento ou nos lugares onde será usado como material de aterro. Os 
materiais não aproveitáveis para aterro deverão, após a abertura de caixa, ser 
removidos e espalhados nas áreas do bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
6.17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 – RODOVIA 
PAVIMENTADA 
 
6.18 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 – RODOVIA 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
 
 O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material 
nos aterros indicados em projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões 
basculantes na qual o percurso será previamente definido e devidamente aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de 
tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá 
observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições 
de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada 
dos caminhões. 
 
7.0 – CALÇADAS  
 
7.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
 
Objetivo  
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição dos serviços de 
escavações para a implantação dos calçamentos, em obras rodoviárias sob a 
jurisdição do DNIT/RO. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
 

            

Definição  
 

Os serviços consistem na execução de escavação de valas para implantação dos 
calçamentos. Esta escavação pode ser manual ou com equipamento adequado.  
Equipamentos  
 
Antes do início dos serviços todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO.  
Os equipamentos básicos necessários aos serviços de escavação para implantação 
dos calçamentos compreendem:  

- Equipamentos tais como, pá, enxada, martelo, etc. 
 
Execução  
 
As operações necessárias à execução das escavações para implantação dos 
calçamentos compreendem: 
A escavação deve ser manual somente quando as dimensões ou a localização da 
obra não permitirem a escavação mecânica.  
As valas devem ser abertas com as dimensões e nas posições estabelecidas no 
projeto, no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal mínima 
do fundo de 1%, exceto quando indicada em projeto.  

O material escavado pode, a critério da fiscalização, ser reservado, no todo 
ou em parte, para posterior aproveitamento. Quando não ocorrer a reserva, o 
material deve ser transportado para o depósito de material excedente. Neste caso, o 
material escavado será espalhado próximo ao local que fora escavado. 

Será executado escavação com espessura de 7cm para a retirada de 
solo de má qualidade. 

 
Controle  
 
O controle qualitativo da escavação deve ser feito visualmente pela 

fiscalização, avaliando-se as características de acabamento das obras executadas. 
 
Aceitação  
 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam às 

exigências de execução estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir:  
a) na inspeção visual, as características de acabamento da obra forem 

consideradas satisfatórios; 
 b) as características geométricas previstas tenham sido obedecidas. No caso 

do não atendimento do disposto na alínea do item “Controle”, a executante deve 
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refazer ou melhorar o acabamento e conferir ao calçamento as condições indicadas 
pela fiscalização do município. No caso de não atendimento à alínea do item 
“Controle”, o serviço é rejeitado, devendo ser refeita a geometria do calçamento, 
dentro dos limites especificados. 
 
Controle Ambiental  

 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à segurança viária. A 

seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio 
ambiente, a serem observados no decorrer da execução das escavações para 
implantação dos calçamentos.  

a) As escavações devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos 
no projeto, ou pela fiscalização, evitando acréscimos desnecessários; deve ser 
suficiente para garantir as operações de construção e a visibilidade dos operários, 
com a precaução de não expor os solos naturais à erosão; 

 b) nas operações de escavação deve ser estocada, sempre que possível, 
para o futuro uso da na obra ou quando ao final da obra, ser espalhada nas 
proximidades;  

c) não será permitida a queima do material, como: saco de cimento vazio, 
resto de madeira ou qualquer outro material combustível;  

d) o tráfego de funcionários deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura 
indiscriminada de caminhos e acessos, o que acarretaria estação desnecessária. 

 
Critérios de Medição e Pagamento  

 
O serviço é medido em metros cúbicos (m³) de escavação, cujo volume é calculado 
multiplicando-se as extensões obtidas a partir da espessura e largura do local, 
conforme projeto. O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme 
os preços unitários contratuais respectivos, no qual estão inclusos, a mão de obra 
com encargos sociais, BDI, equipamentos, controle de qualidade e eventuais 
necessários à completa execução dos serviços, de forma a atender ao projeto e às 
especificações técnicas. 

 
REFERÊNCIAS 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

AESBE  Manual para Orçamentação de Obras de Saneamento 

ABNT NBR 9.061/85 Segurança de Escavação a Céu Aberto 

ABNT NR18 
Portaria No 4 de 04/07/95 do Ministério do Trabalho 
(Lei 6.514/77) 
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7.2 – CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 
(BOTA-FORA) 
 
Idem ao item 2.3 
 
7.3 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 
 
7.4 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
 
Idem ao item 2.4 
 
7.5 – REGULARIZAÇÃO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO 
 
Definição  
 

Essa operação destina-se a conformar a base para execução do 
calçamento, compreendendo raspagem e compactação com soquete, executados de 
acordo com metodologia empregada nesta Especificação. 

O serviço de regularização consiste no conjunto de operações destinadas à 
remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação 
da obra (calçada), que se caracterizem pela simples raspagem e nivelamento 
grosseiro do terreno, sem preocupação com cota ou grau de 

Compactação, ou seja, a compactação será realizada por soquete (maço) de 
30kg, com o objetivo unicamente de conseguir a uniformização do local, devendo ser 
obedecidas todas as normas de segurança necessárias. 
 
Execução  
 

A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço 
da obra, sendo executada na área mínima compreendida entre o meio-fio existente e 
o limite máximo da largura do empreendimento, ou seja, 1,50m de largura, conforme 
projeto. 
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O material proveniente do serviço será espalhamento nas extremidades do 
local de obra, tratando-se de material orgânico, o mesmo após um período voltará ao 
seu estado natural e/ou seu destino final ficará a critério da Fiscalização. 

Caso, tenha locais para depósito dos materiais resultante da regularização, 
estes locais serão indicados pela Fiscalização. 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, 
complementados com o emprego de serviço manual. Poderá ser executado com 
enxada, picareta e soquete (maço) 30kg ou outro equipamento que propicie uma 
regularização satisfatória. 

Deverá ser executada a regularização e compactação manual com média de 
golpes de 15 a 30 vezes por metro quadrado, a uma altura média de 50cm. O maço 
poderá ser de concreto com diâmetro ou área retangular de 20 a 30cm. 
 
Critérios de Controle 
 

O controle do serviço será feito por inspeção visual. 
A CONTRATADA deverá assegurar, sob sua responsabilidade e custo a 

proteção e a conservação de todos os elementos de composição paisagística. 
Havendo necessidade, deverá promover a relocação das referências topográficas, 
todas elas com base nas Notas de Serviço fornecidas pela Fiscalização. 

O serviço rejeitado deverá ser corrigido, complementado ou refeito. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 

 
O serviço aceito será medido em função da área (m2) efetivamente 

trabalhada, independentemente do porte ou categoria do equipamento utilizado. A 
carga e o transporte de material proveniente do serviço, até uma distância média de 
50 m não serão considerados para fins de medição. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme 
medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e 
pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua 
execução. 
 

7.6 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P -(TRAVAMENTO CALÇADA) 
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Todas as alvenarias deverão ser executados com tijolos de fabricação 

mecânica de 1ª qualidade, ou seja, não poderão apresentar trincaduras ou outros 
defeitos que possam comprometer sua resistência e durabilidade. 

Serão executadas com tijolos cerâmicos de ½ vez, com as dimensões 
(09x19x19) cm, cozidos, conforme previsto em planilha orçamentária. Os tijolos 
deverão ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de 1,0 
cm de espessura com juntas alternadas de modo a se obter boa amarração, 
evitando-se com rigor coincidências de juntas verticais em camadas consecutivas. 
Todas as juntas horizontais e verticais serão preenchidas com argamassa. 

As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, 
apresentando, os trechos de paredes perfeitas condições de verticalidade. 

Antes do início da execução da alvenaria, deverão ser marcados, por meio 
de cordões ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das 
paredes, e por meio de fios de prumo, todas as saliências, vãos de portas, janelas, 
etc. 

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de 
tijolos, será o bastante para a FISCALIZAÇÃO poder determinar sua total ou parcial 
demolição sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

Os tijolos serão abundantemente molhados abundantemente antes de sua 
colocação, para que os mesmos não venham absorver a água da argamassa, 
ocasionando diminuição (queda) da resistência da mesma. 

Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, 
a base de cimento e areia. 

 
Referências: 
 
NBR-8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos. 
NBR 15270-1:2005 - Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para 
alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos. 
NBR 15270-2:2005 - Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos cerâmicos para 
alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos. 
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7.7 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO 

 
Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no 

mínimo, 48 horas antes da aplicação da argamassa. O chapisco traço 1:3 (cimento e 
areia sem peneirar) espessura de 5mm, medida volumétrica, deverá ter consistência 
adequada a uma boa fixação e os painéis abundantemente molhados antes da 
aplicação do mesmo. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros 
perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serão 
arredondadas. 

 
Referências: 
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
NBR 13749:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 
Especificação 
NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas 
inorgânicas – Procedimento 
 

7.8 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 
 
A calçada seguirá exatamente as medidas estabelecidas em planilha orçamentária e 
projeto. Maiores detalhes das pistas encontram-se em projeto. 
Todas as calçadas devem apresentar inclinação de 1,0% (um por cento) no sentido 
transversal, em direção ao meio-fio e à sarjeta, para o escoamento de águas 
pluviais. 
Dividir a área em placas de no máximo 1,0m², com juntas de dilatação feitas com 
ripas de madeira. Essas placas de concretagem deverão ser feitas de modo 
alternado com defasagem mínima de 24 h. 
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Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes 
de brita), e espessura mínima de 7,0cm.  
Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura 
mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de 
areia), dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira;  
 
 Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada.  
 
 Deverão ser executadas no meio-fio das esquinas, rampas de acesso para 
pessoas com deficiência, conforme detalhe executivo em anexo, a partir do 
desenvolvimento da curva. 
 
8.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
 

Definição 
 
Para os efeitos desta Norma é adotada a seguinte definição: 
 
Sinalização rodoviária horizontal 

 
Conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de 

uma rodovia, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender às condições de 
segurança e conforto do usuário. 

 
Condições Gerais 
 
Para qualquer situação de execução dos serviços de sinalização são exigidas 

as seguintes condições básicas: 
 
A seleção e aplicação da sinalização visando à segurança e o conforto do 

usuário deve obedecer aos requisitos básicos seguintes: 
 
- Atender a uma real necessidade; 
- Chamar a atenção dos usuários; 
- Transmitir uma mensagem clara e simples; 
- Orientar o usuário para uma boa fluência e segurança de tráfego; 
- Possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente; 
- Disciplinar o uso da rodovia; 
- Impor respeito aos usuários. 
Todos os materiais devem previamente satisfazer às exigências das 

especificações aprovadas pelo Contratante. 
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No projeto de sinalização deverão estar definidos os seguintes elementos: 
- Local da aplicação, extensão e largura; 
- Dimensões das faixas; 
- Espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada 0,4 mm ou 0,6 

mm; 
- Outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim o 

determine. 
 
Condições Específicas 
 
Tipos de Faixas 
Faixas Contínuas 
 
Estão associadas à ideia de proibição ao movimento de veículos, quando 

separarem fluxos de trânsito, à delimitação das faixas destinadas à circulação de 
veículos, ao controle de estacionamentos e paradas de veículo. 

 
Faixas Interrompidas (tracejada) 
 
Estão associadas à ideia de permissão de movimento de veículos, quando 

separarem fluxos de trânsito e à delimitação das pistas destinadas à circulação de 
veículos. 

 
Do tipo de faixa: 

 
8.1 - PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM 
 
As especificações a seguir, fixam as condições exigidas da empresa contratada para 
a execução de sinalização horizontal, com tinta à base acrílica para demarcação de 
fundo da tracejadas, contínua, faixa de pedestre e faixa das lombadas em bloco 
sextavado, conforme NBR 11862/92. 

 
Documentos complementares: 

 
Na aplicação destas especificações é necessário consultar as seguintes Normas da 
ABNT: NBR 11862, NBR-15438, NBR-16184, NBR 7396, NBR-15405.  

 
Requisitos gerais:  

 
A tinta acrílica deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de 
equipamento automático ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 
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Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança do 
Ministério do Trabalho, os funcionários deverão apresentar-se uniformizados e 
portarem crachá de identificação preso ao uniforme em local visível.  
As equipes de pintura deverão portar termômetro e higrômetro portáteis para efetuar 
o controle de temperatura e umidade relativa do ar.  
Os serviços de sinalização deverão ser executados quando o tempo estiver bom, ou 
seja, sem ventos excessivos, poeira, neblina ou chuva. 
No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relação à 
geometria do local, qualidade do piso ou outro fator que implique na execução de 
sinalização incompatível com a existente no projeto, esta deverá ser comunicada 
imediatamente à FISCALIZAÇÃO para as providências necessárias.  
Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser 
iniciados após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da 
Contratada (cones, cavaletes, cordas ou fitas de sinalização de obras).  
A contratada deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, os laudos de laboratório dos 
materiais a serem utilizados nos serviços, com resultados positivos em relação às 
exigências das especificações dos materiais.  
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, se achar conveniente, a retirada de uma amostra 
da tinta que estiver sendo aplicada, para encaminhar para análise, em laboratório de 
sua confiança, às custas da Prefeitura.  

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO DA TINTA ACRÍLICA: 

 
 A Aplicação deverá atender ao contido na NBR 15405. 
Materiais: 

 
 Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal através de 
tinta acrílica deverão atender à Norma NBR 11862 da ABNT e a estas 
especificações técnicas. 

 
 Equipamentos de limpeza:  

 
A contratada deverá possuir e apresentar a aparelhagem necessária para limpar 
devidamente a superfície a ser demarcada (escovas, vassouras, compressores, 
ventiladores, etc.).  

 
Equipamentos de aplicação:  

 
As máquinas necessárias para aplicação mecânica dos materiais devem incluir:  

 
a) Um motor para autopropulsão;  
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b) Compressor de ar, com tanque pulmão de ar, com capacidade de no mínimo 20% 
superior a necessidade típica da aplicação (vazão de 3m³/min. E pressão de 
7Kgf/cm²);  
c) Tanques pressurizados para a tinta;  
d) Reservatórios para microesferas de vidro a serem aplicadas por aspersão;  
e) Agitadores mecânicos para homogeneização da tinta;  
f) Quadro de instrumento e válvulas para regulagem, controle de acionamento das 
pistolas; conta giro, horímetro e odômetro;  
g) Sistema de limpeza com solvente;  
h) Sistema sequenciador para atuação automática das pistolas na pintura, 
permitindo variar o comprimento e a cadência das faixas;  
i) Dispositivos a ar comprimido para aspersão das microesferas de vidro 
(espalhadores), devendo apresentar flexibilidade para troca de bicos (orifícios), 
adequando-se para aspergir microesferas de vidro de quaisquer granulometrias a 
pressões entre 0,15 Kgf/cm²;  
j) Sistema limitadores de faixa; 
 k) Sistemas de braços para pistolas;  
l) Sistemas de pistolas manuais atuadas pneumaticamente, passíveis de uso em 
ambos os lados;  
m) Dispositivos de segurança; 

 
Aplicação:  

 
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos 
indicados nos projetos, atendendo aos seguintes itens: 

 
Condições ambientais:  

 
A tinta deverá ser aplicada com temperatura ambiente entre 5° e 40° C e umidade 
relativa do ar até 80%.  

 
Preparação do pavimento:  

 
a) a superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer 
outro material estranho (óleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do 
material ao pavimento. 
b) quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o 
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível 
com o tipo de material a ser removido.  
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Preparação do material: 
 
As tintas a serem utilizadas devem ser bem misturadas, de forma a permitir à sua 
perfeita homogeneização.  

 
Aplicação do material:  

 
O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instruções:  
a) aplicar material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nítidas 
e uma película de cor e largura uniformes;  
b) o material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova aplicação 
para atingir a espessura especificada;  
c) corrigir qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m em 10m, na execução de 
marcas;  
d) a largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, 
admitindo-se uma tolerância de ± 5%;  
e) a tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 
min, de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será 
diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados.  
f) as sinalizações existentes a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização;  
g) as microesferas de vidro utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:  
Tipo IB – incorporada à tinta antes da sua aplicação à razão mínima de 200g/l de 
tinta;  
Tipo II – aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação à razão 
mínima de 300g/m². 
h) a tinta aplicada deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 
min, de todo o tráfego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será 
diretamente responsável e deve colocar sinais de aviso adequados.  
 
Retrorrefletorização:  

 
A retrorrefletorização inicial mínima da sinalização deverá ser de 250 mcd/lux.m² 
para o branco e 150 mcd/lux.m² para o amarelo, sendo que esses valores devem se 
manter por um período não inferior a 30 dias após conclusão do serviço e se manter 
com 80% dos valores iniciais no período compreendido entre 30 e 60 dias.  

 
Espessura:  

 
A espessura da tinta deverá ser, após aplicada e quando úmida, no mínimo de 
0,6mm. A espessura após a secagem deverá ser de 0,3mm. A contratante poderá, 
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às suas expensas, encaminhar para ensaio a espessura da película, sendo que, 
neste caso, o material será colhido durante a aplicação, em chapa de folha de 
flandres (500 x 200 x 0,25mm). A espessura da película, nesse ensaio, será medida 
em laboratório com relógio comparador ou outro instrumento adequado.  

 
Correção:  

 
Caso seja realizada aplicação do material em desacordo com o projeto, a contratada 
deverá retirá-lo, sem ônus à contratante.  

 
Medição:  

 
Nos serviços executados, a apuração das quantidades (medições) será calculada 
tomando-se por base as áreas efetivamente pintadas. 
 
8.2 - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

 
As Tachas bidirecionais são apresentadas no formato prismático, nas 

dimensões, 0,12m x 0,9m x 02m, com pino para fixação e com laterais inclinadas a 
30º. 

Composição: 
 
O corpo é em resina, na cor amarela, indelével, ou branco Munsel N 9,5. 
 
Fixação: 
 
A fixação é feita através de pinos de aço, com cola especial aplicada na 

superfície para melhor aderência dos pinos ao material de fixação e no pavimento. 
 
Elementos Refletivos: 
 
Os elementos refletivos são de acrílico na forma prismática nas cores 

amarela ou branca com fixação que serão fundidos junto a tacha. Os elementos 
refletivos devem apresentar intensidade luminosa de acordo com as especificações 
vigentes. Para assentamento ou fixação no pavimento usa-se 175 gramas de cola 
por unidade. 

Retratação: 
 
Não devem apresentar “vazios” entre a peça e o pavimento e movimento 

dos pinos de fixação; 
Tempo máximo de cura é de 30 minutos. 
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9.0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO 
 
9.1 – AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - ASFALTO 
DILUÍDO CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - (BETIM-MG / PORTO VELHO-RO = 
2.930,00 KM) 
 

O transporte compreenderá a carga de CBUQ/USINA na cidade Porto Velho 
- RO. O transporte deverá ser feito por caminhões ou carreta tanque, próprios para 
transporte. O percurso como definido, tendo em vista que tal local fornece um 
produto de qualidade e representa um melhor custo para execução do serviço.  
A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego em que se 
envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá observar as leis de 
segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos 
caminhões. (DMT’s conforme planilhas orçamentárias e projetos). 
 
9.2 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - (ARAUCÁRIA-PR / PORTO 
VELHO-RO = 3.031,00 KM) 
 
 Idem ao item 9.1 
 
9.3 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 - 
(MANAUS-AM = 1.212,37KM / PORTO VELHO-RO = 13,70 KM – 1.226,07KM) 
 
 Idem ao item 9.1 
 
ENTREGA DA OBRA 
 
 A obra será entregue em perfeito estado de conservação, com todas as 
implantações regularização de subleito, sub-base estabilizada, base 
estabilizada, emulsão RR-1C para pintura, asfalto diluído CM-30 para 
imprimação, aplicação Conc. Betum. Usinado a Quente, concreto para meio-fio 
e sarjeta, calçadas em concreto, pintura de faixa horizontal e instalação de 
tachas em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testadas.  
 Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 
comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO.  
Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso 
I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 de Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 
94), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na 
vistoria. 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
 

            

PRESCRIÇÕES DIVERSAS  
 
 Todas as imperfeições decorrentes da obra como: regularização de 
subleito, sub-base estabilizada, base estabilizada, emulsão RR-1C para pintura, 
asfalto diluído CM-30 para imprimação, aplicação Conc. Betum. Usinado a 
Quente, concreto para meio-fio e sarjeta, calçadas em concreto, pintura de 
faixa horizontal e instalação de tachas, deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.  
 

 
 

                                   PORTO VELHO/RO, OUTUBRO DE 2019. 
 
 

 
 

Responsável Técnico pelo Projeto 


