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JACAREACANGA é um município brasileiro no extremo sudoeste do estado do Pará. 

Localiza-se no norte brasileiro. Encontra-se a uma latitude 06º13′20" sul e a uma longitude 

57º45′10" oeste, estando a uma altitude de setenta metros. Possui uma área de 53 303km². A 

população avaliada em 2016 era de 41 487 hab. IBGE 2016, Municípios limítrofes com Itaituba, 

Novo Progresso, Apiacás e Maués. 

O Município de Jareacanga/PA, em administração atual Prefeito Raimundo Batista 

Santiago (PSC); (2017 – 2020). 

Jacareacanga, é proveniente da língua tupi e significa "cabeça de jacaré", através da 

junção dos termos îakaré ("jacaré") e akanga ("cabeça"). 

 

História da cidade de Jacareacanga 
 

Segundo a bibliografia existente, o nome Jacareacanga foi dado pelos índios que habitavam a 

região, ao observarem do alto de uma elevação próxima à antiga vila, que a mesma possuía uma 

forma que lembrava um jacaré, tendo em seu dorso uma saliência semelhante a uma canga. 
 

A sua história se confunde com a da cidade de Itaituba e da conquista do Rio Tapajós, 

apresentando destaque especial a partir da década de 50 quando o então Presidente da República, 

Getúlio Vargas, estabeleceu uma estratégia de ocupação da região, chamada de Marcha para o Oeste, 

que objetivava acima de tudo, consolidar a soberania nacional. 
 

No fim da década de 50 um fato marcou profundamente a região, foi o início da garimpagem de 

ouro, provocando um forte movimento migratório, gerando uma ocupação desordenada e o 

estabelecimento de uma dependência econômica. 
 

A emancipação política do município de Jacareacanga, até parte do município de Itaituba, 

foi o resultado da mobilização dos moradores, iniciada no final da década de 80 quando foi 

criada a Comissão Pró-Emancipação Política do Distrito Municipal de Jacareacanga, cuja 

presidência coube ao Sr. Sebastião Lopes Pimenta. O pedido de emancipação foi encaminhado à 

Assembléia Legislativa do Estado do Pará, pelo então deputado estadual Vilson João Shuber, que 

fez acompanhar da representação, a ata de criação da Comissão já citada além de um abaixo-

assinado com 150 assinantes. 
 

✓ Gentílico: jacareacanguenses 

Formação Administrativa 

✓ Distrito criado com a denominação de Jacareacanga. Pela lei estadual nº 2460, de 29-12-
1961, subordinado ao município de Itaituba. 

✓ Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o distrito figura no município de Itaituba. 

✓ Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979. 

✓ Elevado à categoria de município com a denominação de Jacareacanga, pela lei estadual nº 

5691,  de  13-12-1991, desmembrado de Itaituba. Sede no antigo distrito de 

Jacareacanga. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01- 1993. 

✓ Em  divisão  territorial  datada  de  1-VII-1995,  o  município  é constituído do distrito 
sede. 

✓ Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-VII- 1991. 
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✓ Pela lei nº, é criado o distrito de Porto Rico anexado ao município de Jacareacanga. 

✓ Em divisão territorial datada de 14-V-2001, o município 
constituído de 2 distritos: Jacareacanga e Porto Rico. 

✓ Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Fonte: IBGE 
 

Mapa de Localização 
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Este trabalho foi elaborado em conjunto com a Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga juntamente com a empresa Betontech - Tecnologia Consultoria e Engenharia 

Ltda. É denominado de Parecer Técnico. 

 

Relatório do Projeto Básico e Memória Justificativa e tem por objetivo relatar e 

descrever os serviços a serem executados bem como as soluções e as respectivas 

metodologias adotadas no Projeto de Pavimentação. 

 

PARECER TÉCNICO 
 

O Projeto Básico já foi analisado e finalizado e todos os estudos e os documentos 

condicionantes estão sendo apresentados (licença ambiental, outorga de uso, 

comprovação de dominialidade) pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa. 

 

Este procedimento prioriza os esforços de análise aos projetos que não correm risco de 

terem sua implantação frustrada, por exemplo, pela não obtenção de autorização ambiental 

ou insucesso na demonstração de posse da área. Portanto apenas processos totalmente 

instruídos serão objeto de análise pelos técnicos que está em face de finalização. Para fins 

de elaboração do Parecer Técnico conclusivo acerca do Projeto Básico, entende-se como 

suficiente que o Analista Técnico do Concedente proceda à análise dos documentos 

observando as orientações a seguir. Entretanto, esta rotina não impede manifestação 

adicional do analista, ficando resguardada sua competência para solicitar informações 

complementares, bem como promover outras averiguações  e  observações  que  julgar  

pertinentes  à  luz  do  caso concreto, inclusive com a realização de vistorias “in loco”. 

 

RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO E OBSERVAÇÕES 
 

O presente relatório, denominado – Relatório do Projeto Básico e Memória 

Justificativa, Orçamento e projeto Executivo tem por objetivo descrever as atividades que 

deverão ser levadas a termo, bem como as soluções e respectivas metodologias adotadas no 

Projeto de Engenharia para Terraplenagem. Pavimentação Asfáltica, drenagem, estes 

volumes apresenta todas as plantas, desenhos, detalhes construtivos e quadros necessários à 

execução do Projeto. 

Obs. 
No Memorial Descritivo também é feita uma descrição dos serviços a serem 

executados, bem como a apresentação dos resultados obtidos e as soluções adotadas. Em 

relação às Especificações Técnicas será citada a sistemática empregada na execução e 

controle da qualidade dos serviços a executados. 

 

Na Planilha Orçamentária observa-se a data de elaboração da planilha do Projeto, como 

também a tabela de referência de preços empregada na análise, segundo a referência 

SINAPI/SEDOP as demais foram comparadas à tabela SINAPI/SEDOP referencial, como as 
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obras de infraestrutura urbana, como drenagem/pavimentação; obras de arte como, 

sinalizações, etc; Tendo em vista o princípio da eficiência e economicidade, a conferência 

dos custos unitários limitar-se aos itens que somam 80% do custo total do empreendimento, 

segundo uma curva ABC aplicada aos itens da planilha, verifica-se se foi explicitado, para 

cada item, o respectivo código da tabela de referência adotada pelo convenente. Buscou o 

custo unitário de referência publicado pelo órgão correspondente para o código citado, na 

composição de custo unitário (CPU), o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), o item, 

mobilização e desmobilização, visando a maior transparência, na planilha orçamentária como 

custo direto, e não na composição do BDI. 

 

Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO DE 

Jacareacanga/PA, e a Betontech Tecnologia autor do projeto o direito e a autoridade, para 

resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais 

documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos, como os 

próprios projetos/croquis ou outros elementos fornecidos. Na existência de serviços não 

descritos, a PROPONENTE somente poderá executá-los após  aprovação  dos  autores  do  

projeto. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos 

projetos, croquis, ou em outros documentos, não exime a PROPONENTE da 

obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 

todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes, citados. 

 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

PROPONENTE em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou mesmo, ainda, 

descumprimento de especificações, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento das condições, dos projetos, croquis, das especificações técnicas, do memorial, 

bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e 

outras normas pertinentes. 

 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da PROPONENTE no que concerne ao fornecimento, à instalação, a 

manutenção, bem como aos demais serviços e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

 

É da máxima importância, que o Engenheiro Responsável Técnico da empresa 

executora promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores 

especializados, e demais envolvidos nos serviços, durante todas as fases de instalação e 

execução da obra. 

 

A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e 

da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à 

melhor técnica preconizada para os serviços objeto do projeto e da licitação. 

 

Caso haja  discrepâncias,  as  condições  especiais  do  contrato, especificações técnicas 

gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem como os projetos 
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específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes 

específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, 

devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à 

FISCALIZAÇÃO e os AUTORES DOS PROJETOS, para as providências e compatibilizações 

necessárias. 

 

➢ Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 

projetos específicos, sempre prevalecendo a aprovação antecipada da fiscalização ou autores 

dos projetos para sua utilização; 

 

➢ As cotas e dimensões, detalhes específicos, sempre deverão ser conferidas "In loco", 

antes da execução de qualquer serviço. 

 

➢ As especificações, os  desenhos  dos  projetos, os croquis  e o memorial descritivo 

destinam-se a descrição do fornecimento, instalação e demais serviços completamente 

acabados e em perfeito funcionamento nos termos dos projetos, croquis, deste memorial e 

objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira 

qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados 

complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se 

constasse em todos os demais. 

 

➢ A PROPONENTE consenti e concorda que os serviços objeto dos documentos e 

projetos poderão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

 

➢ Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços, 

devendo, caso haja necessite de complementação de informações, estas serem feitas de 

forma expressa. 

 

➢ Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à PROPONENTE, competente e 

capaz de proporcionar mão de obra tecnicamente bem feito e de acabamento esmerado, em 

número compatível, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à 

risca. 

 

➢ A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não seja autorizado 

pelos autores do projeto, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de 

emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. As autorizações para 

execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra".  

 

➢ Antes do início da obra deverá a proponente vencedora do certame licitatório proceder 

ao licenciamento da mesma, apresentando as ART‟s do CREA, Licenças, taxas dos 

profissionais, Seguro e tudo relacionado a leis do Município de Jacareacanga/Pa, ficando 

desde já convencionado que a liberação da Ordem de Serviço somente  será  efetuada  

quando  estes  procedimentos  forem realizados. 
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EXECUÇÃO DA OBRA 
 

A execução de obra ficará a cargo da empresa contratada, (vencedora de certame 

licitatório), sendo a mesma responsável pela competente Anotação de Responsabilidade 

Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e 

Licença junto aos órgãos municipais. Para a execução dos serviços serão necessários os 

procedimentos normais de regularização da situação da obra junto à Prefeitura Municipal, 

com relação às licenças e alvarás, querem da obra, quer da empresa construtora. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A elaboração do projeto foi precedida de consulta prévia junto à Prefeitura Municipal 

de JACAREACANGA/PA, estando os mesmos dentro das normas exigidas e devidamente 

aprovados. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Placa da Obra 
 

A placa relativa a obra deve ser fornecida pela contratada de acordo com modelos 

definidos pela Prefeitura Municipal, conforme manual, com suas respectivas dimensões e 

cores, devendo ser colocadas antes e mantidas durante a execução da obra em local indicado 

pela fiscalização. A placa de obra deve ser confeccionada em chapas de aço carbono tratada 

previamente com antioxidante. Concluída a obra, a fiscalização deve decidir o destino da 

placa, podendo exigir a permanência dela fixada. 

 

Barracão em Madeira 
 

Barracão de Madeira Deverá ser construído de acordo com as dimensões em 

conformidade a planilha orçamentaria com fechamento em chapa de compensado resinado, 

cobertura em telhas de fibrocimento de 6 mm com uma água e piso em linha com a 

composição de preço unitário apresentada em proposta. 

 

Serviços topográficos 
 

Os Estudos Topográficos desenvolveram-se objetivando o levantamento cadastral e 

planialtimétrico para a elaboração do Projeto de Engenharia para Terraplenagem, 

Pavimentação Asfáltica e Drenagem das vias. O traçado definido desenvolve-se em um 

segmento com terreno natural, conforme descrito abaixo: 

Como premissa desse trabalho estabeleceu-se que os serviços de terraplenagem 

deverão restringir-se basicamente a formação da plataforma da pista com o acostamento. 

Quanto a composição da estrutura do pavimento asfáltico, a solução adotada corresponde 

a uma capa de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), camada de 

base e sub-base granulométricamente compactadas e tratamento de subleito na camada 

original. 

Os Estudos Topográficos para a elaboração do Projeto de Pavimentação foram 
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desenvolvidos com base nas “Normas Gerais para Projetos Geométricos de Estradas de 

Rodagem”, e objetivou o levantamento cadastral e planialtimétrico do trecho supracitado. 

 

A metodologia adotada no desenvolvimento dos trabalhos de levantamento 

topográfico de campo consiste na qual é normalmente adotada para levantamentos realizados 

por via terrestre com orientação apoiada em marcos existentes. Com base no traçado efetuou-

se o levantamento planialtimétrico e altimétrico com equipamento topográfico de alta 

precisão GPS RTK 

 

A Empresa vencedora em acordo com a autora do projeto manterá equipe e 

equipamento que atenta em conformidade com as composições de preços unitário 

relacionando ao item 1.1.3 e o item 1.1.4 e todas as normas. 

 

Os serviços deverão ter acompanhamento topográfico até o término da obra. durante 

a execução dos trabalhos deverão ser colocadas as cotas de referência de nível (RN) nas 

extremidades de cada trecho, fornecendo o greide longitudinal no máximo de 20,00m em 

20,00m a cada trecho a ser implantado 

 

O Projeto geométrico da via foi desenvolvido objetivando o terreno natural do 

gabarito previsto para a pista existente que já se encontra consagrado. A geometria da 

Ligação em projeto segue as diretrizes estabelecidas, que prevê para um gabarito final 12,0 

metros de largura em media. Quanto ao perfil longitudinal foi projetado um perfil onde 

obedecerá a todas as normas de terraplenagem e pavimentação. 

 

Greide. Deve-se pelo fato da via já possuir muitos pontos de altura de passagem 

obrigatórios perfeitamente estabelecidos, prevendo-se apenas pequenas alterações por 

questões de melhoria da qualidade e conforto da via ou por motivos técnicos. Elaborou-se 

um Greide de terraplenagem visando à concordância existente quando se possível. 

 

Mobilização e desmobilização de Obra 
 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos, pessoal 

e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A desmobilização 

compreenderá a retirada dos materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos 

empregados da Contratada. 

 

Retirada de Blokret 
 

Retirada de Bloco de concreto intertravado, no trecho da av. Haroldo Coimbra Veloso e 

Avenida Santo Dumunt. Com reaproveitamento futuro os blocos serão depositados e 

estocados no pátio da Secretaria do Obra do Município. 
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TERRAPLENAGEM 
 

Limpeza 
 

A limpeza compreende as operações de escavação e remoção da camada orgânica, 

na espessura que se fizer necessária. Os materiais provenientes da limpeza serão 

removidos ou estocados (Jazida ou Vias). A remoção ou estocagem dependerá de eventual 

utilização, não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências do corpo vias 

urbanas. 

 

Regularização e Compactação 
 

Regularização do subIeito da via a pavimentar com a terraplenagem já concluída. 

conformar o leito transversal e longitudinal da via, compreendendo cortes ou aterros, cuja 

espessura da camada deverá ser de no mínimo 20cm. De maneira geral, de forma que a 

camada atenda as condições de grade e seção transversal exigidas. Toda a vegetação e 

material orgânico porventura existente no leito da vias, deverá ser removido. Após a 

execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá 

ser feita uma escarificação na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. A camada de regularização 

deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactação deverá ser de 

no mínimo 95% em relação a massa específica aparente seca máxima obtida na energia 

Proctor Intermediário. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 

motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores 

tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc.. Os equipamentos de 

compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e 

poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos pela 

Fiscalização. 

 

Escavação e Carga, Compactação (corte e aterro) 
 

Corte. 

 

A execução dos cortes  será  desenvolvida  com  base  nos  elementos  constantes nas notas 

de serviço. A operação de terraplenagem terá apoio nas linhas de "off-sets" locados e nivelados; 

 

A escavação será precedida da execução do serviço de limpeza, 

 

Deverão ser executadas antes do início da abertura do corte as valetas de coroamento; 

 

Os taludes dos cortes caso o tenham deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, a 

inclinação indicada no projeto. Qualquer alteração posterior de inclinação só será efetivada 

caso o controle tecnológico durante a execução assim justificar. 
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O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização 

adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para a 

constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuados nos 

cortes, sejam compatíveis com as especificações da Execução dos Aterros, em conformidade 

com o projeto; 

 

Constatada a conveniência técnica e econômica da reserva de materiais escavados 

nos cortes, para a confecção das camadas superiores dos aterros, será procedido o depósito 

dos referidos materiais para sua oportuna utilização; 

 

As massas excedentes, quando não se destinarem ao fim indicado, serão objeto de 

deposição orientada no sentido de não prejudicar o aspecto paisagístico da região; 

 

Quando, na plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos com 

expansão maior que 2%, baixa capacidade suporte ou solos orgânicos, promover- se-á o 

rebaixamento adequado, procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de 

materiais selecionados; 

 

Os serviços de escavação em corte estão classificados pelo autor do projeto. 

 

Aterro. 
 

Nas vias urbanas do município requer o depósito de materiais provenientes de cortes, 

nesta operação de aterro será necessário que: 

 

a) descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais de cortes, para construção do corpo do aterro, até as cotas indicadas em projeto; 

 

b) descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e 

compactação dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a 

construção da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem; 

 

c) descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais 

oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de 

qualidade inferior se assim necessário, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações 

dos aterros. Os materiais deverão ser selecionados dentre os que atendam a qualidade e a 

destinação prevista no projeto. Os materiais para os aterros deverão ser isentos de matérias 

orgânicas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas a fiscalização deverá liberar a 

camada e escrever no diário de obra junto com relatório fotografico. Na execução dos aterros de 

solos deverão ser observados os seguintes itens: 

a) a execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos e constantes das 

notas de serviço; 

b) a operação será precedida da execução dos serviços de limpeza com retirada de 

vegetação que por ventura existirem; 

c) preliminarmente a execução dos aterros, deverão estar concluídas as obras de arte correntes 

necessárias a drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos, salvo quando 
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houver indicações contrárias; 

d) na construção de um aterro, em zonas alagadas, será lançada uma primeira camada de  

material  granular  permeável,  de  espessura  prevista  em projeto  ou indicada pelo  autor do 

projeto, que funcionará como dreno para as águas de infiltração no aterro; 

e) quando o terreno natural apresentar declive transversal superior a 15%, serão adotadas, 

quando não previstos outros processos de estabilização, as seguintes providências: 

➢ para  declividades  compreendidas  entre  15%  e  25%,  deverá  ser 

executada a escarificação do terreno natural na profundidade mínima de 

0,15m; 

➢ para declividades superiores a 25%, será obrigatória a construção de 

degraus,  dispostos  longitudinalmente  ao  longo  de  toda  a  seção 

transversal do aterro, com largura da ordem de 3,00m e declividade suave 

para o lado de montante; 

f) o lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu 

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nestas Especificações. Para o corpo 

dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar de 0,30m. Para as 

camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20m; 

g) todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas nas faixas de umidade de 

compactação abaixo especificadas: 

➢ camada superior hot ± 2% 

➢ camada inferior hot ± 3% 

h) durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e 

permanente drenagem superficial. 

 

Sub- Base 
 

Na execução da sub-base a camada será constituída pelo entrosamento de agregado graúdo 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada. 

 

O material que constituirá a referida sub-base deverá ser disposto uniformemente sobre 

o leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o 

espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e 

preenchido com material de granulometria mais fina, que venha a atender todas as normas 

especificações 

 

Transporte com caminhões 
 

Define-se pelo transporte do material removido, deverá ser transportado por 

caminhões basculantes, com proteção superior a uma DMT será indicado pela 

Fiscalização. 

 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado. 

 

Sub-base 
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Sub-base Estabilizada Granulometricamente - Generalidades Esta especificação se 

aplica à execução de sub-base granular, constituída de camadas de solos, misturas de solos. 

Compactação DNIT-ME 129 (método B ou C), conforme indicação do projeto; Índice 

de Suporte Califórnia DNER-ME 049 com a energia de compactação definida no projeto; 

No caso de solos lateríticos caracterizados no projeto, pela relação molecular 

sílica/sesquióxido R menor ou igual a 2, os materiais submetidos aos ensaios acima 

poderão apresentar índice de grupo diferente de zero e expansão menor ou igual a 0,50 %, 

desde que o ensaio da expansibilidade (DNIT-ME 029) apresente um valor inferior a 10,0 

%. 

Equipamentos São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a 

execução da subbase: 

a) - Motoniveladora com escarificador; 

b) - Carro-tanque distribuidor de água; 

c) - Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

d) - Trator agrícola de pneus equipado com grade de disco. Além desses poderão 

ser usados outros equipamentos aceitos pela fiscalização. 

Execução compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizadas na pista, devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que 

permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Os materiais de sub-base serão explorados e preparados de acordo com as 

especificações complementares. 

Quando houver necessidade de executar camadas de sub-base com espessura 

superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo 

a espessura de 20 cm. A espessura mínima de qualquer camada de sub-base será de 10 cm, 

após a compactação. 

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100%, em relação à massa 

específica aparente seca máxima e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima de ensaio 

+/- 2%. 

Controle Tecnológico e Ensaios Serão 

precedidos: 

a) Ensaios de massa específica aparente, “in situ” com espaçamento máximo de 200 

m de pista em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, determinada pelo 

método DNIT-ME 092 e DNIT-ME 036, ou a critério da fiscalização; 

b) Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da 

compactação da camada, para cada 100 metros de pista a ser compactada, em locais 

escolhidos aleatoriamente, segundo os métodos DNIT-ME 052 ou DNIT-ME 088, ou a critério 

da fiscalização. A tolerância admitida para a umidade higroscópica será de mais ou menos 2,0 

% em torno da umidade ótima; 

 c) Os cálculos do grau de compactação, GC maior ou igual a 100,0 % serão 

realizados utilizando-se os valores da massa específica aparente seca obtida no laboratório 

e da massa específica aparente “in situ” obtida no campo; 

 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido desde que se verifique a 

homogeneidade do material. 
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PAVIMENTAÇÃO 
Base 
 

Esta especificação se aplica à execução de base granular constituída de material da 

região denominado piçarra. Estes serviços só poderão ser iniciados, após a conclusão dos 

serviços de terraplenagem, regularização do subleito e reforço da sub-base. 

 

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída 

no leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da 

camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto- propelido. Em áreas onde o 

distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora. 

 

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com 

equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de 

compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da 

faixa especificada no projeto. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada 

camada de base, será de 100% da energia AASHTO Modificado. 

Equipamentos 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da subbase: 

a) - Motoniveladora com escarificador; 

b) - Carro-tanque distribuidor de água; 

c) - Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

d) - Trator agrícola de pneus equipado com grade de disco. Além desses poderão ser 

usados outros equipamentos aceitos pela fiscalização. 

 

Execução compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizadas na pista, devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que 

permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Os materiais de base serão explorados e preparados de acordo com as 

especificações complementares. 

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura superior a 

20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura 

de 20 cm. A espessura mínima de qualquer camada de base será de 10 cm, após a compactação. 

 

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100%, em relação à massa específica 

aparente seca máxima e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima de ensaio +/- 2%. 
 

Controle Tecnológico e Ensaios Serão precedidos: 

 

a) Ensaios de massa específica aparente, “in situ” com espaçamento máximo de 200 m de 

pista em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, determinada pelo método DNIT-ME 

092 e DNIT-ME 036, ou a critério da fiscalização; 

 

b) Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação da 

camada, para cada 100 metros de pista a ser compactada, em locais escolhidos 
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aleatoriamente, segundo os métodos DNIT-ME 052 ou DNIT-ME 088, ou a critério da 

fiscalização. A tolerância admitida para a umidade higroscópica será de mais ou menos 2,0 % 

em torno da umidade ótima; 

c) Os cálculos do grau de compactação, GC maior ou igual a 100,0 % serão realizados 

utilizando-se os valores da massa específica aparente seca obtida no laboratório e da massa 

específica aparente “in situ” obtida no campo; 

 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido desde que se verifique a 

homogeneidade do material. 

 

Imprimação 
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base 

granular, para promover uma maior coesão da superfície da base, uma maior aderência 

entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. 

 

O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 1,20 a 1,40 

litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso 

ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. 

 

A área imprimada deverá ser previamente varrida para a eliminação do pó e de todo 

material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder a imprimação da 

superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas 

regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo, 24 horas de aplicação 

do material asfáltico. 

 

A imprimação será medida em metros quadrados de área executada, obedecidas as 

larguras de projeto. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-

ES-P12/91. 

 

Pintura de Ligação 
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, 

para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada de base granular 

imprimada subjacente. 

O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na 

proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m² de tal forma que a película de 

asfalto residual fique em torno de 0,3mm. 

O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso 

ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. 

A pintura de Ligação será medida em metros quadrados de área executada, 

obedecidas as larguras de projeto 

 

Revestimento Asfáltico (CBUQ) 

 

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) 
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com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento discriminado. 

Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em uma usina 

apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" 

quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente. 

O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70. 

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de agregado 

graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". 

Os agregados graúdo e miúdo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro 

material indicado por projeto. 

O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado miúdo é o 

material que passa na peneira nº 4. 

Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, preciso no 

controle da matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos 

sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do 

DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada. 

Todo o equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a 

ordem de serviço. 

São previstos os seguintes equipamentos: 

➢ Usinas; 

➢ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico; 

➢ Rolos compactadores; 

➢ Caminhões; 

➢ Balança para pesagem de caminhões. 

 

Usinas para misturas asfálticas 
 

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume. 

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, após o 

secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas 

reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, 

o misturador possuir dispositivos de 

descarga, de fundo ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura. 

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 

zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador de 

"filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador de 

correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de estocagem. 

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos 

diferentes agregados. 

A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 

força. 
Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 

comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação 
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A operação de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-

automática, com leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em 

"display" de cristal líquido. 

Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 

diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores dos 

agregados frios. 

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 

elevadores de canecas. 

O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador. 

O termômetro deve ter precisão de 5°C e deve ser instalado de tal maneira 

que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termômetro dentro de 

um minuto. 

 

Vibro-acabadora 
 

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuírem um silo de carga, e 

roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 

espalhamento da vibroacabadora. 

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 

acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 

espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 

espessura compactada de projeto. 

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o acabamento 

desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc, e não for possível corrigir 

esses defeitos, esta acabadora deverá ser substituída por outra que produza um serviço 

satisfatório. 

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está descarregando. 

Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato 

permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse 

contato. 

 

Equipamento de compactação 
 

Todo o equipamento de compactação deve ser autopropulsor e reversível. Os rolos 

"tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8 ton. 

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com diâmetro 

de, no mínimo, 1,00m. 

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não inferior a 

1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de rodagem 

satisfatória. 

Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. 

Os pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus 

adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte. 
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Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que transmitam 

uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima especificada. 

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 

simultânea de pressão em todos os pneus. 

A diferença de pressão entre os diversos pneus não deverá ser superior a 5 libras por 

polegada quadrada. 

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m. 

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibroacabadora, com um 

operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas especificações 

particulares do projeto. 

Caminhões para transporte da mistura 

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

 

Projeto da massa asfáltica do CBUQ: 

 

Antes da emissão da ordem de inicio dos serviços deverá ser apresentada aos 

autores do projeto, o projeto de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, 

conforme especificações dnit faixa C. 

Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 

➢ Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender 

às especificações 

➢ b) Teor de ligante de projeto; 

➢ c) Características Marshall do Mistura conforme especificações 

➢ Massa específica aparente da mistura; 

➢ Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo) 

➢ Vazios de ar: 3 – 5% 

➢ Fluência 60º C (1/100‟‟): 8 – 16 „‟ 

➢ Relação Betume-Vazios: 75 – 82 

 

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da mesma 

na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto da mistura, 

sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto. 

➢ d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações 

➢ Densidade efetiva dos agregados 

➢ Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50% 

➢ Porcentagem dos agregados utilizados na mistura 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada 

à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. 

Se a temperatura de qualquer mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 

12°C, entre o tempo de carregamento na estrada, deve-se usar lonas para cobrir as cargas. 

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver 

acima de 10°C. 
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TRANSPORTE DO CBUQ 
 

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura asfáltica às chapas. 

A medição deste serviço será por ton executada 

 

PROJETO DRENAGEM 
 

Considerações Iniciais 
 

O Projeto de Drenagem objetiva definir, detalhar e localizar os dispositivos de coleta 

e condução das águas superficiais que precipitam sobre o corpo da via e que são necessários 

à sua proteção contra a ação das águas. Com base nos elementos fornecidos pelo Projeto 

Geométrico, levantamento cadastral dos dispositivos existentes e nas condicionantes da 

natureza são localizadas as posições dos dispositivos. 

 

Solução Adotada 
 

Os dispositivos previstos foram analisados, dimensionados e locados conforme 

necessário para compor um bom sistema de drenagem, a fim de oferecer prevenção a 

pavimentação e encaminhamento adequado para as águas que incidem sobre a via. 

 

Caso necessário remoção de solos inadequados, estes deverão ser depositados, se 

possível, em área próxima à via a ser determinado pelo município. 

 

Caso necessário a remoção solo mole, 

Solos compressíveis, de baixa resistência, normalmente de origem orgânica. A 

escavação e transporte de solos moles compreende a remoção destes, previsto no projeto ou 

determinado pela Fiscalização, bem como o transporte. Quando a base da escavação 

resultante da remoção dos solos moles situar-se abaixo do lençol freático, o material para 

preenchimento será preferencialmente do tipo inerte (areia, pedra detonada, etc), até este 

nível, a ser indicado pelos autores do projeto. 

Deverá ser iniciado em uma das extremidades, processando-se a escavação por 

etapas, cada etapa seguida imediatamente pela construção do aterro correspondente. O 

material removido será depositado convenientemente em local a ser definido pela 

Fiscalização, de forma a não configurar qualquer agressão ao aspecto paisagístico da 

área, não excedendo a 1,00km de distância de transporte. 

 

Caixas coletoras 
 

As caixas coletoras destinam-se a captar águas superficiais das sarjetas e 

encaminhá-las às galerias. No projeto das galerias procurou-se posicionar as caixas coletoras 

nos pontos baixos do greide da via e nas mudanças de direção. As caixas deverão ser 

construídas conforme detalhe se necessário. 
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Obras de arte corrente 
 

As obras de arte correntes, comumente chamadas de bueiros de greide ou de fundo de 

grota. Os bueiros de greide têm a finalidade de conduzir as águas coletadas pelo sistema de 

drenagem superficial que escoam a caixa mais próxima à montante, para locais de deságue 

seguro. Este bueiro poderá ser transversal ou longitudinal ao eixo da pista. 

Os bueiros chamados de fundo de grota constituem-se em estruturas construídas 

para conduzirem as águas dos pequenos cursos d‟água permanentes, ou as que provêem do 

fluxo superficial e da drenagem da estrada, por baixo da infra- estrutura desta. O projeto de 

obras de arte correntes tem a finalidade de determinar a mais econômica forma de 

dimensões, para uma dada descarga de projeto, dentro das condições locais onde a obra será 

implantada. 

 

Bueiros tubulares de concreto 
 

O concreto utilizado nas bocas de bueiros deverá ser dosado para uma 

resistência característica à compressão (fck) de 18MPa, devendo ser preparado de acordo 

com o prescrito nas normas da ABNT. 

 

a) Escavação: 

Os serviços de escavação das valas necessárias serão executadas mecanicamente 

com largura e profundidade de acordo com o diâmetro do tubo utilizado, conforme 

detalhes em projeto. 

b) Lastro: 

Travessias:Concluída a escavação das valas, será efetuada a compactação da 

superfície resultante, e as irregularidades remanescentes serão eliminadas, e executadas 

berço em areia para assentamento do tubo de concreto. 

Longitudinais : Concluída a escavação das valas, será efetuada a compactação da 

superfície resultante,  e  as  irregularidades  remanescentes  serão  eliminadas  ,  e 

executadas berço em areia para assentamento do tubo de concreto. 

c) Corpo: 

Bueiro simples tubular de concreto . 

d) Reaterro: 

Após concluída a execução do corpo do BSTC, dever-se-á proceder à operação de 

reaterro. O material para o reaterro poderá ser o próprio escavado, se este for de boa 

qualidade, ou material especialmente selecionado. A compactação deste material deverá ser 

executada em camadas de, no máximo, 20cm, por meio de "sapos mecânicos" ou placas 

vibratórias. Deve-se tomar a precaução de compactar com o máximo cuidado junto às 

paredes do corpo do bueiro e de levar a compactação sempre ao mesmo nível, de cada lado 

da obra. Esta operação deverá prosseguir até se atingir uma espessura de 50cm da laje superior 

do corpo de bueiro, salvo para as obras em que seja prevista a atuação direta do tráfego sobre 

a obra; 

 

Assentamento de tubulação Ø 400mm/ Ø 600mm 
 

MF A rede de agua pluvial será constituída por tubos de concreto com seção circular 
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Ø 400mm, classe PA1, Os tubos deverão ser assentados sobre a camada com fundo 

regularizado. 

Procedimento executivo: A operação de colocação dos tubos se dará pela seguinte 

forma: 

a) Regularização do fundo da vala; 

b) Execução e locação topográfico 

c) Instalação de tubos, conectando-se às bocas de lobo; 

d) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traço 1:4; 

e) Execução do reaterro com o próprio material escavado da vala; 

f) O reaterro deve ser compactado com compactador mecânico. 

g) Neste serviço não está prevista escavação em rocha. 

 

Sarjetas/meio fio 
 

São dispositivos do sistema de drenagem superficial destinadas a captação e 

condução das águas originárias da superfície da plataforma estradal. 

Serão utilizados meio fio em concreto extrusado, moldado in loco, através de 

maquina extrusora: 

Meio fio simples e meio fio com sarjeta conjugadas. O concreto utilizado deverá ser 

dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão fck mínimo de 

18MPa. 

As dimensões e os detalhes construtivos estão apresentados no ''Álbum de Projetos'' ou, 

para casos especiais, em projeto especifico. 

 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
 

O Projeto de Sinalização Horizontal e por Condução Óptica nortearam-se pelo manual 

de Instruções de Sinalização Rodoviária. 

A sinalização proposta atende a princípios de visibilidade e legibilidade diurna e 

noturna, compreensão rápida de significado das indicações, informações, advertências e 

conselhos educativos, baseados no Projeto Geométrico em planta e perfil. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 
 

Tem como finalidade demarcar as faixas de rolamento e disciplinar a canalização 

do fluxo de veículos. Serão utilizadas as cores branca e amarela, designando 

respectivamente orientação e regulamentação. Serão aplicadas à frio, com tintas acrílicas e 

com propriedades refletivas, obtidas através do pré- adicionamento e posterior aspersão de 

microesferas de vidro. Linhas Demarcadoras de Faixa de Tráfego Estão posicionadas ao 

longo do eixo projetado com 10 cm de largura, delimitando as faixas de tráfego, pintadas na 

cor amarela. Linhas de Proibição e Ultrapassagem Estão posicionadas nos locais de 

ultrapassagem proibida, com 10 cm de largura. Foram definidas em função da distância e 

visibilidade de ultrapassagem, bem como da área limítrofe a via ser habitacional. Pintura 

de Áreas Especiais Serão aplicadas a frio, por tintas acrílicas com propriedades refletivas. 
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SINALIZAÇÃO 

VERTICAL: 
 

A sinalização vertical, constituída por placas de sinais, compreende os seguintes 

tipos: 

Sinais de Regulamentação, Sinais de Advertência, Sinais de Informação e Sinais 

Educativos. Estes sinais visam fornecer aos usuários da via uma complementação dos 

dispositivos da sinalização horizontal. 

As placas foram dimensionadas de acordo com padrões convencionais, e deverão 

ser executadas em chapa de aço laminado à frio, galvanizado, com bitolas entre 16 e 18 e 

com 1,25 mm de espessura. 

Sinais de Regulamentação As placas de Regulamentação têm por finalidade informar 

aos usuários da rodovia as limitações e restrições que regem o uso da 

mesma, será toda refletiva. Fundo: Branco Orla e Tarja: Vermelho 

Letras, números e símbolo: Preta Exceção: parada obrigatória (R-1), com fundo vermelho 

e letras e orla branca. Dimensões: Ø = 50,00cm - L = 0,250m 

Sinais de Advertência 

Os Sinais de advertência avisam da existência e natureza de condições 

potencialmente perigosas ao longo da rodovia ou em suas adjacências, será toda refletiva. 

Fundo: Amarelo Letras, número e orla: Preta Símbolo: Preto Dimensões: 0,50 x 0,50m 

 

MATERIAIS DE ACABAMENTO DAS PLACAS 
 

Placas com fundo refletivo 
 

A chapa metálica possuirá uma demão de "wash-primer", a base de cromato de 

zinco, se for alumínio, ou uma demão de "Primer" à base de "Epóxi", se for de aço. 

A face principal da placa é executada em película semi-refletiva com esferas 

inclusas, não apresentando rugas, bolhas ou cortes. O verso da placa recebe uma demão de 

tinta esmalte sintético preto fosco. Refletividade 

Todos os sinais devem ser refletivos inteiramente ou parcialmente, através do uso de 

película semi-refletiva. Os sinais suspensos e os sinais diagramados deverão ser totalmente 

semi-refletivos e confeccionados com película refletiva de alta intensidade ou grau 

diamante, utilizando como fundo película em grau imediatamente inferior. Utilização de 

películas refletivas 
 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

Considerações Iniciais 
 

Neste item encontram-se todos os serviços não relacionados anteriormente, e que 

visam a complementação dos trabalhos. São eles: implantação dos meios-fios, execução dos 

passeios e outros serviços a ser considerados. 
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Quantitativos dos Serviços Complementares 
 

Apresentamos na planilha de orçamento todos os quantitativos dos serviços 

complementares, discriminados por serviços previstos no projeto. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Considerações Iniciais 
 

As especificações têm como premissa zelar pela segurança, eficiência e 

qualidade das obras durante sua implantação nas etapas de pavimentação, serviços 

complementares e sinalização. A metodologia de execução do conjunto de serviços 

projetados do trecho em questão deverá estar em conformidade com as normas e 

especificações estabelecidas pelo 

DNIT,  materializadas  no  Manual  de  controle  de  qualidade  intitulado  como 

“Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”. 

Os serviços de construção serão executados obedecendo as seguintes fases básicas de 

serviço: 

 

Sinalização preventiva e indicativa p/ execução da obra 
 

a) A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término desta, 

adequar e manter a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela 

equipe de fiscalização. 

b) Qualquer incidente que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser 

ocasionado pelo não cumprimento da sinalização de obra, os danos ocorridos 

serão de responsabilidade da empresa executora. 

c) b) As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período 

de execução da obra, substituindo as ou recuperando-as quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da equipe de fiscalização. 

d) Toda sinalização preventiva e indicativa da obra deverá rigorosamente seguir 

os padrões da legislação vigente. As operações e encargos para a sua execução, 

inclusive fornecimento e instalação, não serão pagos diretamente, mas sim 

através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de 

serviços do contrato. 
 

Serviços complementares 
 

a) Os meio-fios de concreto deverão ser dosados para uma resistência 

característica compressão de no mínimo 18 Mpa aos 28 dias. O concreto 

utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas 

ABNT NBR 6118/80 e ABNT 7187/87, além de atender o que dispõe a 

norma DNIT- 330/97. A implantação deverá obedecer aos alinhamentos e 

cotas do projeto geométrico. 
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b) A execução do aterro da calçada, quando necessário, e do lastro de 

material granular  (seixo) deverá ser de forma lógica e gradativa aos 

serviços de pavimentação e conforme os detalhes construtivos, obedecendo 

as especificações do DNIT. Deverão ser executados com equipamento 

apropriado. 

 

c) A execução da calçada será na espessura de 6cm, em concreto c/ junta seca, 

traço 1:8, sobre leito de material granular (seixo) espessura de 5cm. O 

baldrame será executado em concreto ciclópico. Junto aos passeios será 

implantado ladrilhos hidráulicos na largura de 40cm, do tipo tátil 

direcional e alerta conforme mostra os detalhes. 

 

d) Quando da execução dos passeios deverão ser executadas as rampas de 

acessibilidade nas dimensões constantes na prancha de detalhes 

obedecendo a NBR -9050. 

 

Medição dos serviços executados 
a) Os serviços serão medidos com base no Manual de controle de qualidade 

intitulado como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”. 

b) A medição deverá ser composta por corpo de medição anexando planilhas de 

volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de localização, 

relatório fotográfico e memória de cálculo detalhada de cada item medido, 

cronograma físico financeiro planilhas de quantitativos dos serviços 

executados anexados ao da licitação da obra, bem como o diário de obra do 

período em questão. 

Jacareacanga, novembro de 2018. 

 

Luiz Felipe Basto Avila 
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