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OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E VIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

UBALDINO KRUGUER KM 90 NORTE. 

 

LOCAL: ESTRADA VICINAL DO KM 90 NORTE, AS MARGENS DA BR-230 RODOVIA 

TRANZAMAZÔNICA – MEDICILÂNDIA-PA.   

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILANDIA 
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Apresentamos o Memorial Descritivo do Projeto da Vicinal Km90 Norte no Município de 

Medicilândia no Estado do Pará. 

Medicilândia é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do 

Sudoeste Paraense. Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 03º26'46" sul e a 

uma longitude 52º53'20" oeste, estando a uma altitude de 151 metros. 

Sua população, estimada em 2020, era de 31.975 habitantes. Possui uma área de 8.309,499 km², 

Medicilândia é conhecida como a "Capital Nacional do Cacau" e serve de palco para um festival anual 

chamado Cacaufest. 

  

Figura 1: Localização 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Na elaboração do Projeto de Pavimentação do Sistema Viário para a Vicinal Km90 Norte, foram 

consideradas duas abordagens, que são descritas a seguir: 

 

1- A primeira considerando o tipo de pavimento em CBUQ de implantação que possui 

características de Via Arterial com Tráfego Pesado com N característico de 2x107, o método de 

dimensionamento utilizado foi o Dnit – Murilo Lopez de Sousa, abaixo seguem as vias com estas 

características. 

 

2- A segunda característica é a compensação de volume através do reaproveitamento de 

corte/aterro ao longo do trecho, houve redução das inclinações das rampas visto que na via há bastante 

ocorrência de caminhões trucados, a velocidade média considerada foi de 60km/h, com 

reaproveitamento total do traçado existente. 

 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTOS 

O dimensionamento do pavimento resultou da consideração de fatores locais, definidos por 

estimativas de tráfego de características padrão. A partir destas condicionantes, foram definidos os 

materiais e as respectivas espessuras para cada camada do pavimento. 

Na sequência, são descritos os parâmetros de projeto considerados os materiais empregados e 

apresentado o dimensionamento dos pavimentos. 

Parâmetros de tráfego considerados no dimensionamento foi feito para os veículos do grupo 

marcado abaixo, o que indica a abordagem descrita acima e indicadas na tabela abaixo. 
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Volume 

Inicial da 

Faixa 

Mais 

Carregada 

   

Função 

Predominante 

Tráfego 

Previsto 

Vida de 

Projetos 

(anos) 

Veículo 

Leve 

Caminhão 

e Ônibus 

Equivalente 

por Veículo 

Comercial 

N 
N 

característico 

Via Local Leve 10 100 a 400 4 a 20 1,5 
2,70x104 

a 

1,40x105 

105 

Via Local e Coletora Médio 10 401 a 1500 21 a 100 1,5 
1,40x105 

a 

6,80x105 

5x105 

Via Coletora Principal 
Meio 

Pesado 
10 

1501 a 

5000 
101 a 300 2,30 

1,4x106 

a 

3,1x106 

2x106 

Via Arterial Pesado 12 
5001 a 

10000 
301 a 1000 5,90 

1,0x107 

a 

3,3x107 

2x107 

Via Arterial Principal 

ou Expressa 

Muito 

Pesado 
12 >10000 

1001 a 

2000 
5,90 

3,3x107 

a 

6,7x107 

5x107 

Faixa Exclusiva de 

Ônibus 

Volume 

Médio 
12 - <500 - 3x106 107 

Volume 

Elevado 
12 - >500 - 5x107 5x107 

Fonte: DimPav V-1.0 – SIURB-PMSO(2004) 
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2 - CONSIDERAÇÕES 
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PARÂMETROS GEOTÉCNICOS NO DIMENSIONAMENTO 

Para o dimensionamento de um pavimento rodoviário, é indispensável o conhecimento do solo 

que servirá de suporte para a futura estrutura a ser construída. Este solo de fundação, chamado subleito, 

requer atenção especial, por meio de estudos geotécnicos, que possibilitam o seu reconhecimento, 

identificação e quantificação das suas características físicas e mecânicas, assim como a obtenção dos 

parâmetros geotécnicos necessários ao dimensionamento da estrutura. 

Para tal, foram executadas análises do subleito com a execução de furos de sondagem tipo SPT, 

em anexo. 

 

 

CARACTERISTICAS DO PAVIMENTO E GEOMETRIA 

O Estudo de Pavimentação aqui apresentado foi concebido à luz de trabalhos que envolveram 

investigações de documentações, pesquisas “in loco” e revisão bibliográfica disponível sobre o tema da 

intervenção onde, para o dimensionamento da via referendada, consistiu em um balizador às ações 

executivas e determinação das etapas e tipos de serviços que serão realizados, a fim de possibilitar um 

melhor aproveitamento da estrutura do pavimento a ser implantado. 

Esta análise determinou o dimensionamento necessário da via pautada em premissas mínimas 

estruturais frente à solicitação de tráfego e meio ambiente, a saber: 

- Período de projeto – 10 anos 

- Taxa de Crescimento – isento 

- Cbr do subleito existente – 8% 

- Cbr do material de reforço do subleito – ≥8% 

- Cbr mínimo para sub-base – 30% 

- Número N do tráfego sugerido, indicado no estudo inicial, 2x107 

- Tipo de revestimento em CBUQ, sendo 5cm na pista e 3cm no acostamento 

- Via com largura de 7m, acostamento de 1,50m, caimento duplo transversal externo de 2,5% e 

talude do off-set (1/1) 

- Deflexão na superfície, considerada principalmente na fadiga. 
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A espessura final do pavimento, assim como os tipos de materiais a serem empregados, é função 

das condições do subleito. Quanto pior forem as condições do subleito, maior será a espessura do 

pavimento, podendo muitas vezes, ser requerida a substituição parcial do mesmo, com troca por outro 

de melhores condições. 

Nos pontos em que forem encontrados, durante a execução, o CBR inferior ao estipulado como 

mínimo, ou seja, 8% serão considerados a remoção e substituição do subleito por solo tratados no qual 

seu estado físico final fique com CBR ≥8%. 

Por se tratar de uma obra com características rodoviárias, a maioria das escavações terá taludes 

1:1, o qual facilita sua estabilização e diminui o risco de acumulação de água. 

Desta forma, deverá ser avaliada a condição da fundação do pavimento logo após a conclusão 

da escavação e, se o material apresentar condições indesejáveis, deverá ser efetuado a escavação 

adicional. 
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3 – CARACTERIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO 
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Para o dimensionamento do pavimento, é necessário caracterizar os materiais de pavimentação 

disponíveis para a execução das camadas granulares (reforço, sub-base e base) e o revestimento asfáltico. 

Portanto, na sequência são discriminados os materiais a serem empregados e as respectivas 

especificações do DNIT a serem atendidas: 

 

 

 Material granular para camada de reforço, sub-base e base. 

 

 Reforço do subleito: material de aterro complementar, expansão ≤ 2%; 

 

 Base: material laterítico, expansão ≤ 1%; 

 

 

O material da camada de reforço deverá ser aquele que atenda a condição mínima de cbr, após 

a compactação, imposta pelo projeto. 

O material granular adotado deverá ser constituído de agregado natural proveniente de Jazidas 

de Solos. O material para a sub-base deverá ter CBR≥ 30% e para base 80%. 

O material a ser empregado deverá atender as recomendações contidas nas Normas do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que são: DNIT-ES 139/2010 – Reforço do 

Subleito e DNIT-ES 378/98 – Base Estabilizada Granulometricamente. 

 

Dimensionamento 

Com os dados de tráfego e o valor capacidade de suporte do subleito, CBR, foram 

dimensionadas as camadas de pavimento pelo método do DNER (atual DNIT) para pavimentos flexíveis, 

desenvolvido pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza. 

Os coeficientes de equivalência estrutural dos materiais a serem utilizados na composição dos 

pavimentos flexíveis são apresentados nos quadros a seguir. 
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Dimensionamento  Para faixa Coletora Principal   

         

Camada Material 
Espessura 

(cm) 

CBR 

(%) 

Heq 

(cm) 
K 

Revestimento 
Concreto Asfáltico Usinado 

a Quente 
5,0     2,0 

Binder Não Aplicável 0,0     0,0 

Base Solo Laterítico Estabilizado 30,0     1,0 

Sub-Base Solo Laterítico Estabilizado 25,0 30,0 25 1,0 

Reforço Solo Selecionado 30,0 8,0 24 0,8 

Subleito     8,0    
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4 – ESPECIFICIDADES 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações a serem utilizadas para a execução dos serviços são as do DNIT ou qualquer 

outra que tenha a mesma referência e importância das aqui citadas: 

a) Serviços preliminares 

Limpeza mecanizada ES 278/97 

 

b) Serviços de Terraplenagem 

Compactação de aterros ES 282/97 

Regularização de subleito ES 299/97 

Reforço de subleito ES 300/97 

 

c) Serviços de Pavimentação 

Base estabilizada granulometricamente ES 098/2006 

Imprimação ES 306/97 

Pintura de ligação ES 307/97 

Concreto asfáltico (cbuq) 

Tratamento Superficial TSS, cap 

ES 031/2006 

ES 308/97 

 

d) Serviços complementares 

Meios-fios e guias ES 020/2006 

Concreto ES 330/97 

Os demais serviços que não constam da relação acima seguem a orientação das especificações 

complementares relacionas a seguir: 
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SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

  

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e ferramentas necessárias à 

execução do desmatamento, destocamento e limpeza. 

O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda vegetação, qualquer que seja a sua densidade, 

inclusive a carga do expurgo. 

O destocamento compreende a operação de escavação ou desenraizamento total de todas as 

árvores, arbustos e troncos, inclusive a carga do expurgo. 

A limpeza consiste na remoção dos materiais produzidos pelo desmatamento e destocamento, 

assim como das pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas áreas desmatadas, e a 

remoção de matéria orgânica pela escavação de uma camada de, no máximo, 40 cm de terreno desmatado 

e que impeçam o desenvolvimento normal das tarefas de construção e ponham em risco a estabilidade 

das obras ou o trânsito sobre elas. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza deverá ser efetuada mediante o 

emprego de equipamentos mecânicos, todavia, estas operações deverão efetuar-se invariavelmente antes 

dos trabalhos de construção, com a necessária antecedência para não retardar o desenvolvimento normal 

destes. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza não compreendem o transporte de 

material retirado. 

Será atribuição da CONTRATADA a obtenção de autorização junto aos órgãos competentes, 

para o desmatamento, principalmente no caso de árvores de grande porte. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada levantada 

topograficamente, expressa em m². 

O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na 

planilha de preços, pelas quantidades medidas. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

  

Locação e Demarcação de vias. m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende a locação e relocação de vias através de seus eixos e plataformas e obras 

definitivas referentes aos projetos executivos e demais serviços de locação topográfica. Inclui os 

materiais e equipamentos necessários, tais como: Estação total, teodolito, níveis, miras, balizas, tripés, 

marcos, piquetes, trenas, bem como mão de obra necessária para os trabalhos. 

Deverão ser implantados marcos de concreto, ou apontados os existentes, com RRNN e 

coordenadas a cada 1000 metros (mínimo). Deverá ser feito um levantamento planialtimétrico da faixa 

de implantação, através de seções transversais a cada 20m, na escala mínima de 1:100 para permitir a 

verificação das quantidades de serviços durante o transcorrer das obras. 

A locação deverá obedecer aos desenhos de projeto, ficando sob a responsabilidade da 

CONTRATADA qualquer erro de alinhamento, obrigando-se a refazer a marcação caso alguma 

incorreção seja verificada. É de fundamental importância que os gabaritos estejam nivelados e alinhados 

para que a locação, devidamente alinhada e demarcada, permita sua eventual relocação. 

Os equipamentos deverão estar disponíveis e em perfeito estado de funcionamento de modo a 

permitir que a CONTRATADA atenda prontamente a qualquer solicitação da FISCALIZAÇÃO. Os 

equipamentos deverão atender aos diversos serviços e também serão submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, que se reserva o direito de aceitá-los ou não. 
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A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, no que tange a qualquer serviço de locação e demarcação de eixo, seja de campo, de 

escritório e relativos à obra. 

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos trabalhos. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita pela área de vias e demais obras locadas, expressa em m², medidas no 

local. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Escavação, Carga e Espalhamento de material de 1ª categoria e/ou solo 

mole 

m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Este item compreende a escavação, carga e espalhamento de material de 1ª categoria em área 

de bota fora ou outro qualquer previamente aprovado pela Fiscalização tendo, no caso, como área de 

bota fora o Lixão do Aurá com DMT de 20km. 

Durante a execução dos serviços, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição 

de qualquer equipamento, que não corresponda aos valores de produção ou por qualquer motivo 

insatisfatório. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

A medição será feita pelo volume expresso em m³ (metro cúbico) medido topograficamente no 

local e somente após a conclusão dos serviços acima citados, que devem estar inseridos nos preços 

unitários. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Escavação e carga mecanizada em áreas de empréstimo, obras ou bota fora, de material 

de 1ª categoria 

m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO        

As escavações para empréstimo de material de 1ª categoria compreendem o fornecimento, 

escavação e carga de materiais arenosos e que se destinam a prover o volume necessário à constituição 

de aterros dos colchões, berços e lastros. 

Os materiais de 1º categoria a ser fornecidos deverão ser constituídos de solos homogêneos, 

inorgânicos, isentos de raízes, blocos de rocha e outras impurezas e que apresentem características físicas 

de acordo com as especificações complementares e próprias de cada obra e/ou serviço. 

Neste quesito se incluí a indenização da jazida, onde a mesma deverá estar devidamente 

licenciada pelos órgãos ambientais. 

A escavação em empréstimo deverá prever a utilização de equipamentos de corte apropriado 

que atenda a produtividade requerida, as especificações técnicas e ao cronograma de serviço. A operação 

inclui ainda a utilização complementar de equipamento destinado à manutenção de caminhos de serviços 

e área de trabalho. 

Deverá ser feita análise de laboratório do material da área de empréstimo para comprovação de 

sua qualidade e destinação. 
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A escavação e carga serão executadas mecanicamente com equipamentos aprovados e próprios 

para cumprir o objetivo da obra. A CONTRATADA deverá avaliar as condições dos materiais na área 

de empréstimo e fornecer meios apropriados para manuseio dos mesmos. 

Na área de empréstimo, a CONTRATADA executará toda a limpeza necessária, escavação 

superficial, escavação seletiva até as profundidades e extensões necessárias, transporte, drenagem e 

regularização da área de empréstimo, durante e após a conclusão do trabalho, remoção de materiais 

inadequados e o que mais for necessário para obter e tornar adequados os materiais para uso na obra. 

Só poderá ser transportado o material com condições de umidade tais que, ao chegar à praça de 

lançamento esteja dentro da faixa especificada para compactação e utilização, devidamente aprovada 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Depois de terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma pela FISCALIZAÇÃO, 

todas as áreas de trabalho e as áreas de empréstimo usadas pela CONTRATADA para extração do 

material de 1ª categoria deverão ser regularizadas de maneira a seguir a aparência natural da paisagem 

de acordo com o disposto em projeto ou recomendado pela FISCALIZAÇÃO. As áreas onde haja 

ocorrido destruição, mutilação, danos ou desfigurações, resultantes das operações da CONTRATADA, 

devem ser reintegradas à paisagem local, sendo reparadas, replantadas e semeadas ou por qualquer outra 

forma corrigida. 

Deverão ser executados os serviços finais e permanentes de tratamento superficial com plantio 

de vegetação rasteira e outros de porte e espécies variadas, seguindo a tipificação local, a serem 

fornecidos pela CONTRATADA. 

Para este caso foi considerada a aquisição do material em jazida devidamente regularizada e 

licenciada. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será obtida através do volume escavado, expressa em m³ (metro cúbico), medidos a 

partir de seções topográficas levantadas "in loco" mais o empolamento. A carga, referente à carga 

efetuada, bem como o transporte e descarga deverão ser incluídos no preço unitário. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 
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SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Transporte de material de 1º categoria removido para bota fora ou outra área     m³xkm 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Consiste este item no transporte de material a ser removido para bota fora ou proveniente de 

corte desde a sua carga, até o local previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO como Bota Fora ou na 

praça de serviço de compactação. O ponto inicial da distância média de transporte (DMT) será o centro 

de massa do volume a ser manuseado ou do local de execução dos serviços, que deverá estar incluso no 

preço do serviço ora especificado. 

Para os transportes acima listados a CONTRATADA deverá apresentar o "Plano de 

Deslocamento", comprovando as diversas distâncias percorridas contendo planta de localização, 

legenda, escala, dimensões e distâncias, para aprovação pela FISCALIZAÇÃO antes da medição. 

A escolha do equipamento para transporte e descarga dos materiais escavados, em áreas de 

empréstimo, em bota-fora, ou em outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO ficará a critério da 

CONTRATADA e terá sido definido no "Plano de Deslocamento”. 

Como ocorre normalmente nas escavações de materiais há uma expansão dos materiais com o 

aumento significativo do número de vazios fazendo com que haja aumento aparente do volume 

carregado e transportado para o seu destino, fato este denominado de empolamento. Neste caso em 

particular, por ser solo saturado entende-se que sua umidade está muito acima do máximo aceitável e, 

por conseguinte de alguma forma sua composição e resistência natural do mesmo estão modificadas. 

Aliado a isso seu índice de vazios, apesar de elevado, como é de supor, está cheio de água. Nesta 

condição o solo por si só já está expandido "não compactado" não necessitando da escavação do maciço 

para afoufá-lo, porém, o que era na situação inicial empolamento pelo acréscimo de vazios e falta de 

compactação tornou-se no segundo caso um solo de baixa trabalhabilidade onde sua carga se decompõe 

no ato do trabalho, pois a colheita do efetivo material vindo na concha é muito menor que o previsto 

escavado. 
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O valor de 15% não pode precisar o retrabalho, pois depende do quanto saturado o solo se 

encontra, aliada a sua composição e granulometria. Porém é fato que o retrabalho existe e seu percentual 

por vezes seria bem maior que o previsto neste projeto. Durante a execução dos serviços poderá a 

FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição de qualquer equipamento que não corresponde aos 

valores de produção indicados no "Plano de Deslocamento", ou seja, por qualquer motivo insatisfatório.                                     

 

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos em m³xkm (metro cúbico vezes quilômetro). A medição dos 

serviços, satisfatoriamente executados, efetuar-se-á levando em consideração a seguinte indicação: O 

volume será medido na seção topográfica mais o empolamento do material e mais a DMT para o bota 

fora ou jazida. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 
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SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Compactação mecanizada de aterros, com graus mínimos de 100% do Proctor 

Normal 
m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

As operações de compactação de aterro compreendem: 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção de corpo do aterro; 

 

Compactação dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção da 

camada final até a cota correspondente ao “grade” da terraplenagem; 

 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente 

os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros. 

 

Os aterros compactados deverão ser construídos conforme os alinhamentos, “grades” e secções 

transversais indicados nos desenhos, ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deverá instalar marcos topográficos, inclusive de estaqueamento, para controle de 

“grades” e alinhamento. 

 

As superfícies dos aterros deverão ser mantidas sempre com uma inclinação tal que permita uma rápida 

drenagem das águas pluviais. 

 

As superfícies do aterro deverão ser permanentemente mantidas em condições que possibilitem o trânsito 

dos equipamentos de construção. 

 

Os solos compactados deverão ser isentos de matéria orgânica, micácea e diatomácea. Turfas e argilas 

orgânicas não devem ser empregadas. 
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Não será permitida compactação em solos que tenham baixa capacidade de suporte e expansão maior 

que 2%. 

 

Na compactação dos aterros deverão ser empregados equipamentos apropriados, atendidas as condições 

locais e a produtividade exigida. 

 

O lançamento do material para construção do aterro deverá ser feito de tal modo que não haja lentes, 

bolsões e veios de material, cuja textura, granulométrica e plasticidade sejam substancialmente 

diferentes do material lançado. As camadas deverão ser lançadas sucessivamente, em toda a largura da 

secção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. Para o corpo 

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

 

Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20 m. 

 

Não será permitido o lançamento de material para o caso de não haver equipamento disponível para 

espalhamento e compactação imediata. 

 

As espessuras das camadas de lançamento poderão variar ligeiramente, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

em função dos equipamentos de compactação a serem usados e dos graus de compactação exigidos. 

 

Em áreas onde for necessária a compactação manual, a espessura da camada solta não deverá ser superior 

a 10 cm. 
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O material impermeável deverá ser compactado em relação ao ensaio Proctor Normal, de 

acordo com as seguintes exigências: 

 

 mínimo de 100%, desvio da umidade de 2% abaixo e até 1% acima da umidade ótima. 

 

Deverá ser feito o controle de compactação de aterros de acordo com as normas do DNER - 

DNER - EST- 05 - 07. A determinação dos parâmetros ótimos de compactação do material a ser utilizado 

nos aterros deverá ser feita, obrigatoriamente, em laboratório. 

A superfície de solo de fundação e/ou a superfície de qualquer camada de aterro deve apresentar 

condições que assegurem boa ligação com a camada sobrejacente. Caso contrário, tal superfície deve ser 

tratada de modo a adquirir esta condição, como especificado a seguir: 

 

 Superfícies muito secas deverão ser irrigadas e revolvidas adequadamente, até uma 

profundidade que possa assegurar boas condições de ligação, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

 Superfícies muito úmidas deverão ser revolvidas até apresentar umidade adequada à 

compactação, a critério da FISCALIZAÇAO. 

 

A camada já compactada deverá ser escarificada ou gradeada antes do lançamento da camada 

sobrejacente, a não ser quando julgado dispensável pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a se obter uma 

boa ligação entre as camadas sucessivas. 

Todo material lançado deverá ter superfície nivelada por motoniveladora ou por processo 

manual. 

Todo material lançado e espalhado deverá ser gradeado previamente à compactação, até a 

profundidade total da camada por processo mecânico ou manual. 

Caso os trabalhos de lançamento e compactação sejam interrompidos por um intervalo de tempo 

prolongado, a superfície do aterro compactado deverá ser regularizada e selada convenientemente, e 

lançada sobre ela uma camada de material solto, a fim de que se evite ressecamento e trincas no material 

compactado. 
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Na iminência de chuvas, a superfície do aterro deverá ser regularizada e selada com rolos lisos 

ou equipamentos com pneumáticos. 

Após um período de interrupção, a camada de material solto deverá ser removida e a camada 

superior do material compactado deverá ser retrabalhada, a critério da FISCALIZAÇÃO, antes do 

reinicio do lançamento e compactação. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição para efeito de compactação será feita através do volume de aterro compactado 

expresso em m³ de acordo com as seções topográficas efetuadas "in loco", limitadas às dimensões 

estabelecidas em projeto. Os excedentes eventuais e serviços executados sem a devida aprovação não 

serão medidos e os custos de sua execução, assim como as correções serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto dos preços unitários apresentados 

na planilha de preços, pelo volume medido. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO    m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Esta especificação se aplica à regularização do subleito de vias a pavimentar, com 

terraplenagem já concluída. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder 

de 20 cm será considerado como terraplenagem. Será executada de acordo com os perfis transversais e 

longitudinais indicados no projeto. 

A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente da construção de 

outra camada do pavimento. 
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Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No caso de 

substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 

previamente estudados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO; ter um diâmetro máximo de partícula igual 

ou inferior a 76 mm; um índice de suporte Califórnia, determinado com a energia do método do DNER, 

igual ou superior ao do material considerado, no dimensionamento do pavimento, como representativo 

do trecho em causa; e expansão inferior a 2%. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para 

execução da regularização: 

 

. Motoniveladora pesada, com escarificador; 

. Carro-tanque distribuidor de água; 

. Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático; 

. Grade de discos; 

. Pulvi-misturador. 

 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material 

empregado. Nas vias marginais aos canais não será permitida a utilização de rolos compactadores 

vibratórios. Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos. 

Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o “grade” de projeto, 

proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20cm, 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 terraplenagem. 

No caso de cortes em rocha, deverá ser previsto o rebaixamento em profundidade adequada, 

com substituição por material granular apropriado. Neste caso, proceder-se-á a regularização pela 

maneira já descrita. 

O grau de compactação deverá ser no mínimo, 95 %, em relação à massa específica aparente 

seca, máxima, obtida no ensaio Proctor Normal, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima de 

ensaio 2%. 
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O controle tecnológico será procedido de ensaios como: 

 

. Determinação de massa especifica aparente, "in situ", com espaçamento determinado em função da 

extensão da via ou a critério da FISCALIZAÇÃO, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os 

ensaios de compactação; 

 

. Uma determinação do teor de umidade, com espaçamento determinado em função da extensão da via 

ou a critério da FISCALIZAÇÃO, imediatamente antes da compactação; 

 

Um ensaio do índice de suporte CALIFÓRNIA, com a energia de compactação do método DNER-ME 

47-64, com espaçamento determinado em função da extensão da via ou a critério da FISCALIZAÇÃO, 

no mínimo, um ensaio cada dois dias; 

 

. Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, seguindo os 

métodos DNER), com espaçamento determinado em função da extensão da via ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO no mínimo, um ensaio a cada dois dias; 

 

. Um ensaio de compactação, segundo o método do DNER, para determinação da massa específica 

aparente, seca, máxima, com espaçamento determinado em função da extensão da via ou à critério da 

FISCALIZAÇÃO, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, 

bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo. 

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

homogeneidade do material. 
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Após a execução da regularização, proceder-se-á ao controle geométrico que consta da 

relocação e nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 

. (+) ou (-) 3 cm, em relação às cotas de projeto; 

. (+) ou (-) 10 cm, quanto à largura da plataforma; 

. até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

Estão inclusos neste item todos os serviços topográficos necessários a execução das obras. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

A medição dos serviços de regularização e compactação do subleito será feita por área da 

plataforma concluída, expressa em m², com os dados fornecidos pelo projeto. 

O cálculo do valor a ser pago será feito com base no preço unitário apresentado para este 

serviço, incluindo todas as operações necessárias à sua completa execução. Todo e qualquer serviço que 

exceder de 20 cm de espessura, em corte ou aterro, será pago como serviço de terraplanagem. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Execução de sub-base estabilizada granulométricamente, compactada na energia 

Proctor intermediária. 

m³ 

ESPECIFICAÇÃO 

Esta especificação se aplica, à execução de sub-bases granulares constituídas de camadas de 

solos, misturas de solo e materiais britados ou produtos totais de britagem. 

Os materiais a serem empregados em sub-bases devem apresentar um índice de suporte 

Califórnia igual ou superior a 20% e expansão máxima de 1%, e energia de compactação 

correspondentes aos métodos do DNER. O índice de grupo deverá ser igual a zero. O agregado retido 

na peneira número 10 deve ser constituído de partículas duras, duráveis, isentas de fragmentos moles, 

alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial. 
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São indicados os seguintes equipamentos para a execução de sub-base: 

 

. Motoniveladora pesada com escarificador; 

. Carro-tanque distribuidor de água; 

. Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, vibratório e pneumático; 

. Grade de discos; 

. Pulvi-misturador; 

. Central de mistura. 

 

Além desses, poderão ser utilizados outros equipamentos aceitos pela FISCALIZAÇÃO. Nas 

vias marginais aos canais não será permitida a utilização de rolos compactadores vibratórios. 

A 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. 

Quando houver necessidade de executar camadas de sub-base com espessura final 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 15 cm, após a compactação. 

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

seca, máxima, obtida no ensaio normativo do DNER, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima 

do ensaio citado mais ou menos 2%. 

No controle tecnológico serão procedidos ensaios como: 

 

. Determinações de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento entre cada ensaio determinado 

em função da extensão da via ou a critério da FISCALIZAÇÃO, nos pontos onde foram coletadas as 

amostras para os ensaios de compactação; 

 

. Uma determinação do teor de umidade, com espaçamento entre cada ensaio determinado em função da 

extensão da via ou a critério da FISCALIZAÇÃO imediatamente antes da compactação; 
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. Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, seguindo os 

métodos do DNER), com espaçamento entre cada ensaio determinado em função da extensão da via ou 

a critério da FISCALIZAÇÃO e, no mínimo dois grupos de ensaios por dia; 

 

. Um ensaio do índice de suporte Califórnia, com a energia de compactação do método do DNER, com 

espaçamento entre cada ensaio determinado em função da extensão da via ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO e, no mínimo um ensaio a cada dois dias; 

 

. Um ensaio de compactação segundo o método do DNER, para determinação da massa específica 

aparente, seca, máxima, com espaçamento entre cada ensaio determinado em função da extensão da via 

ou a critério da FISCALIZAÇÃO, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: 

bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo. 

 

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

homogeneidade do material. 

Após a execução da sub-base, proceder-se-á à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, 

permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 

. ± 10cm , quanto à largura da plataforma; 

. Até 20%, em excesso, para a fecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

. A espessura média da camada de reforço não deve ser menor do 

  que a espessura de projeto menos 1 cm. 

 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo  2 cm, em relação à 

espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de sub-base com 

espessura média inferior à de projeto, a diferença será acrescida à camada de base. 
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No caso da aceitação da camada da sub-base dentro das tolerâncias, com espessura média 

superior à de projeto, a diferença não será deduzida da espessura de projeto da camada de base. 

Estão inclusos neste item todos os serviços topográficos, e o fornecimento e o transporte de 

material proveniente de jazida, necessários à execução das obras. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição da execução da sub-base será feita através do volume de aterro compactado expresso 

em m³, de acordo com as secções topográficas efetuadas “in loco”, limitadas às dimensões estabelecidas 

em projeto. Os excedentes eventuais e serviços executados sem a devida aprovação não serão medidos 

e os custos de sua execução, assim como as correções, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

O cálculo do valor a ser pago será feito partindo do preço apresentado para esse serviço, 

incluindo as operações de limpeza e expurgo de ocorrência de materiais, transporte, espalhamento, 

mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento, multiplicado pelo 

volume medido. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE COM 

MISTURA (20% DE AREIA), COMPACTADA NA ENERGIA PROCTOR 

INTERMEDIÁRIA 

 

 

m³ 

ESPECIFICAÇÃO 

Esta especificação se aplica à execução de bases granulares, constituídas de camadas de solos 

e misturas. São indicados os seguintes equipamentos para a execução da base: 

 

. Motoniveladora pesada, com escarificador; 

. Carro-tanque distribuidor de água; 

. Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso vibratório e pneumático; 

. Grade de disco; 
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. Pulvi-misturador 

. Central de mistura. 

 

Além desses, poderão ser usados outros equipamentos aceitos pela FISCALIZAÇÃO. A 

execução da base 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. 

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final 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 15 cm, após a compactação. 

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

seca, máxima, obtida no ensaio do DNER, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio 

mais ou menos 2%. O CBR da mistura deverá ser superior a 60% e a expansão máxima de 0,5%. O 

controle tecnológico será procedido de ensaios como: 

 

- Determinações de massa específica aparente, "in situ" com espaçamento, entre os ensaios, determinado 

em função da via ou à critério da FISCALIZAÇÃO, nos pontos onde foram coletadas as amostras 

para os ensaios de compactação; 

 

- Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da compactação; 

 

- Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, seguindo os 

métodos do DNER), com espaçamento, entre os ensaios, determinado em função da via ou à critério 

da FISCALIZAÇÃO, e no mínimo dois grupos de ensaios por dia; 

 

- Um ensaio de índice de suporte Califórnia, com a energia de compactação do método do DNER, com 

espaçamento entre os ensaios, determinado em função da via ou à critério da FISCALIZAÇÃO, e no 

mínimo um ensaio a cada dois dias; 
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- Um ensaio de compactação, segundo o método do DNER, para determinação da massa específica 

aparente, seca, com espaçamento, entre os ensaios, determinado em função da extensão da via ou à 

critério da FISCALIZAÇÃO, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo 

direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc.…, a 60cm do bordo;  

 

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

material. 

 

- Uma determinação do equivalente de areia, com espaçamento de 100 m, no caso de materiais com 

índice de plasticidade maior que 6% e limite de liquidez maior que 25%. 

 

No caso da não aceitação dos serviços pela análise estatística, o trecho considerado será 

subdividido em subtrechos, fazendo-se um ensaio com o material coletado em cada um deles. Após a 

execução da base, proceder-se-á ao controle geométrico que se caracteriza pela relocação e nivelamento 

do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 

- Mais ou menos 10cm, quanto à largura da plataforma; 

 

- Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; . 

 

- A espessura média da camada de base não deve ser menor do que a espessura de projeto menos 1cm. 

 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de mais ou menos 2 cm, 

em relação à espessura do projeto. No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma 

camada de base com espessura média inferior à de projeto, o revestimento será aumentado de uma 

espessura estruturalmente equivalente à diferença encontrada. 
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No caso da aceitação de camada de base dentro das tolerâncias, com espessura média superior 

à de projeto, a diferença não será deduzida da espessura de revestimento. 

Está inserido também neste item o fornecimento, transporte e descarga do material na obra e o 

apoio topográfico para a sua execução. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição da execução da base será feita através do volume de aterro compactado expresso em 

m³ de acordo com as seções topográficas efetuadas “in loco”, limitadas às dimensões estabelecidas em 

projeto. Os excedentes eventuais e serviços executados sem a devida aprovação não serão medidos e os 

custos de sua execução, assim como as correções serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

O cálculo do valor a ser pago será feito com base no preço unitário apresentado para esse 

serviço, incluindo as operações de limpeza e expurgo de ocorrência de materiais, escavação, transporte, 

espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento, 

multiplicado pelo volume medido. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM – 30  m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Consiste a imprimação no fornecimento e aplicação de uma camada de material betuminoso 

sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, 

objetivando aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso 

empregado; promover condições de aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base. 

Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo D.N.E.R. 

Será empregado asfalto diluído tipo cura média que se classifica pela sua viscosidade em CM-

30. A taxa de aplicação adotada é de 1,2 l/m², podendo vir a ser alterada à critério da FISCALIZAÇÃO.  
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Todo 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 

para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, 

podendo, entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar-comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão 

e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 

uniforme. 

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite 

ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de 

fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções 

localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 

capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, 

um dia de trabalho. 

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se à varredura da sua superfície, de 

modo a eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, 

na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando 

a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. 

A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser determinada para cada tipo ligante, em 

função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 

viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 

60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos, e de 6 a 20 segundos, Engler, para alcatrões. 

Deve-se imprimar a pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la sempre que 

possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a 

ação da adjacente, assim que a primeira for emitida a sua abertura ao trânsito condicionada pelo 

comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 
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A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se 

colocar faixas de papel transversal, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material 

betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir; retiradas. Qualquer falha na aplicação 

do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do material 

betuminoso, a base deve se encontrar na sua umidade ótima definida em laboratório. 

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia 

indicada pelo DNER, conforme especificação EM 04-71. 

O controle constará de: 

 

a) para asfaltos diluídos : 

 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra; 

 

1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t; 

 

1 ensaio de destilação, para cada 100 t; 

 

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso. 

O controle de quantidade do material determinado será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, 

antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por 

esse método, admite-se que seja feito por um dos modos seguintes: 

 

a) coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a passagem 

do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado; 

 

b) utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença 

de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a 

quantidade de material consumido. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A imprimação será medida através da área executada, expressa em m². A imprimação será paga 

após a medição do serviço executado. 

O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução da 

imprimação, incluindo o fornecimento, armazenamento, perdas e transporte do material betuminoso, dos 

tanques de estocagem à pista. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

A pintura de ligação consiste no fornecimento e aplicação de uma camada de material 

betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento 

betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

Podem ser empregados materiais betuminosos como: cimento asfáltico, asfalto diluído, alcatrão 

e emulsão asfáltica com taxa de aplicação adotada de 0,8 l/m², podendo vir a ser alterada a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

Todo 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 

para início do serviço. 

Para a varredura de superfície a receber a pintura de ligação, usam-se de preferência, vassouras 

mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar comprimido poderá, 

também, ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão 

e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 

uniforme. 
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As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivos que 

possibilitem ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros de pequenas 

superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 

capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, 

um dia de trabalho. 

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, 

procede-se à varredura da superfície, de modo a eliminar o pó e material solto existente. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, 

na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando 

a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus Celsius, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver 

iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em função 

da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 

viscosidade para espalhamento. 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e deixá-

la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em meia 

pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao trânsito. 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, 

devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo que o material betuminoso comece 

e cesse de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir são retiradas. Qualquer falha 

na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. 

Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto 

magro, a superfície da base deve ser irrigada a fim de saturar os vazios existentes, não se admitindo 

excesso de água sobre a superfície. Essa operação não é aplicável quando se empregam materiais 

betuminosos, com temperaturas de aplicação superiores a 100 graus Celsius. 
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O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia 

indicada pelo DNER, conforme especificação EM 20-73. Este controle constará de: 

 

a) para asfaltos diluídos: 

 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra. 

 

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

 

1 ensaio de destilação, para cada 100 t. 

 

b) para cimentos asfálticos: 

 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra; 

 

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

 

1 índice Pfeiffer, para cada 5OO t; 

 

1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra. 

 

c) para emulsões asfálticas: 

 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra; 

 

1 ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que chegar à obra; 

 

1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar à obra; 

 

1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t. 
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A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso. 

O controle de qualidade de material betuminoso, será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, 

antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por 

esse método, admite-se que seja feito por um dos modos seguintes: 

 

a) coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após uma 

passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado: 

 

b) utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença 

de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a 

quantidade de material consumido. 

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se iniciar o serviço, 

deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade de 

distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou na própria pista quando o carro distribuidor 

estiver dotado de uma calha colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante betuminoso. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

A pintura de ligação será medida através da área executada, expresso em m². 

O preço remunera os custos unitários de todas as operações e encargos para a execução da pintura de 

ligação, incluindo o fornecimento, armazenamento, perdas e transporte do material betuminoso, dos 

tanques de estocagem à pista. 
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SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

COLCHÃO DE AREIA m³ 

  

ESPECIFICAÇÃO 

A execução de colchão de areia servira de subcamada protetora envelopada em manta geotextil 

op40 ou similar. 

A execução de colchão de areia de 20cm compreende as operações de espalhamento, 

pulverização, umedecimento, compactação e acabamento do material, realizadas nas áreas designadas 

pela Fiscalização, devidamente preparada nas dimensões e espessuras indicadas no projeto. 

A areia a ser empregada no berço de assentamento deverá ser natural quartzosa, de diâmetro 

máximo igual a 4,8 mm. Deverá estar limpa e não apresentar substâncias nocivas tais como: torrões de 

argila, mica e matéria orgânica. 

A areia terá a sua qualidade determinada pelo método MB-95 da ABNT. 

O colchão de areia deverá ser espalhado manualmente e compactado, previamente, adensado 

com água.  

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita, pelo volume expresso em m³ (metro cúbico) medido topograficamente no 

local da obra, após lançamento, compactação e aprovação da fiscalização. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 
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SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ T 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

 Para entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

 

 DNER-EM 141/84 - Cimentos asfálticos de petróleo 

 DNER-ME 204/95 - Cimentos asfálticos de petróleo 

 DNER-EM 364/97 - Alcatrões para pavimentação 

 DNER-ME 003/94 - Materiais betuminosos - determinação da penetração 

 DNER-ME 004/94 - Materiais betuminosos - determinação da viscosidade “Saybolt-Furol” a alta 

temperatura 

 DNER-ME 035/94 - Agregados - determinação da abrasão “Los Angeles” 

 DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume 

 DNER-ME 043/64 - Ensaio Marshall para misturas betuminosas 

 DNER-ME 054/94 - Equivalente de areia 

 DNER-ME 078/94 - Agregado graúdo - adesividade a ligante betuminoso  

 DNER-ME 079/94 - Agregado - adesividade a ligante betuminoso 

 DNER-ME 083/94 - Agregados -análise granulométrica 

 DNER-ME 086/94 - Agregado - determinação do índice de forma 

 DNER-ME 089/94 -Agregados - avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato 

de sódio ou magnésio 

 DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - determinação dos pontos de fulgor e combustão  

 DNER-ME 151/94 - Asfaltos - determinação da viscosidade cinemática 

 DNER-PRO 164/94 - Calibração Controle de Sistemas de Irregularidade de Superfície do 

Pavimento (Sistema Integradores IPR/USP - Maysmeter) 
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 DNER/PRO 182/94 - Medição da irregularidade de superfície do pavimento com (Sistema 

Integradores - IPR/USP - Maysmeter) 

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

 ABNT MB-827/73 - Determinação da viscosidade absoluta 

 ABNT NBR-6560  - Materiais betuminosos - determinação de ponto de amolecimento 

 ASTM-D 139/77   - Alcatrão para pavimentação - ensaio de flutuação 

 ASTM-D 20/77    - Alcatrão para pavimentação - ensaio de destilação 

 ASTM-D 1665/73 - Alcatrão para pavimentação - viscosidade específica “Engler” 

 MET. HD 15/87 e HD 36/87 - British Standard - determinação da VDR - resistência á 

derrapagem pelo pêndulo britânico 

 MET. LCPC-RG-2-1971 - Determinação da rugosidade superficial pela altura da areia 

 Manual de Pavimentação - DNER, 1996 

 

     O concreto betuminoso pode ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço 

do pavimento. Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de 

chuva. O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, transportado e aplicado quando a 

temperatura ambiente for superior a 10 °C. 

     Todo o carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar certificado 

de análise além de trazer indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e 

distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço. 
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Ligante betuminoso: 

 

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: 

 

a) cimento asfáltico de petróleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, CAP-150/200 (classificação 

por penetração), CAP-7, CAP-20 e CAP-40 (classificação por viscosidade); 

 

b)  alcatrões tipos AP-12; 

 

c)  podem ser usados, também, ligantes betuminosos modificados quando indicados no projeto. 

 

Agregado Graúdo: 

 

O agregado graúdo pode ser pedra, escória, seixo rolado, ou outro material indicado nas 

Especificações Complementares. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, 

livres de torrões de argila, e substâncias nocivas e apresentar as características seguintes: 

 

a)  desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se agregados com 

valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior; 

 

b)  índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); 

 

c)  durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89); 

 

Agregado Miúdo 

 

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais 

deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e de 

substâncias nocivas. Deverá apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. (DNER-ME 

054). 
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Material de Enchimento (filer) 

      Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, 

cal extinta, pós calcários, cinza volante, etc., e que atendam a seguinte granulometria (DNER-ME 

083): 

 

Peneira %  mínima, 

 passando 

N° 40 

N° 80 

N° 200 

100 

  95 

  65 

 

Quando da aplicação deverá estar seco e isento de grumos. 

 

 

Mistura 

     A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte com 

as respectivas tolerâncias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso. 

 

Peneira de Malha 

Quadrada 

%  PASSANDO, EM PESO DAS FAIXAS 

Discriminaç

ão 

Abertura 

mm 

A B C TOLERÂNCIAS 

FIXAS  DE 

PROJETO 

2” 

1 1/2” 

1” 

3/4” 

1/2” 

3/8” 

N° 4 

50,8 

38,1 

25,4 

19,1 

12,7 

9,5 

4,8 

100 

95-100 

75-100 

60-90 

- 

35-65 

25-50 

- 

100 

95-100 

80-100 

- 

45-80 

28-60 

- 

- 

- 

100 

85-100 

75-100 

50-85 

- 

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 



                              

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ:34.593.525/0001-08  
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA “CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

ESTADO DO PARÁ   

 

 

Página 47 de 68 

Trav. Dom Eurico, N°1035 - B. Centro - CEP: 68.145-000 Medicilândia – PA 

N° 10 

N° 40 

N° 80 

N° 200 

2,0 

0,42 

0,18 

0,074 

20-40 

10-30 

5-20 

1-8 

20-45 

10-32 

8-20 

3-8 

30-75 

15-40 

8-30 

5-10 

5% 

5% 

5% 

2% 

2% 

Betume Solúvel no 

CS2 (+)  % 

 

4, 0-7, 0 

Camada 

de 

Ligação 

(Binder) 

4, 5-7, 5 

Camada 

de 

Ligação 

e 

Rolame

nto 

4, 5-9, 0 

Camada

s de 

Rolamen

to 

 

 0,3% 

 

 

     A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da 

camada de revestimento. Na escolha da curva granulométrica, para camada de rolamento, deverá ser 

considerada a segurança do usuário, especificada no item 7.3.4 - Condições de Segurança. 

     As porcentagens de betume se referem a 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)  deverá ser adotado o Ensaio Marshall (DNER-ME 043) para verificação das condições de vazios, 

estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes: 

 

Discriminação CAMADA DE 

ROLAMENTO 

CAMADA DE LIGAÇÃO 

(BINDER) 

 

 

b)  as Especificações Complementares fixarão a energia de compactação; 

 

c)  as misturas devem atender as especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos de vazios 

do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte ábaco: 



                              

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ:34.593.525/0001-08  
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA “CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

ESTADO DO PARÁ   

 

 

Página 48 de 68 

Trav. Dom Eurico, N°1035 - B. Centro - CEP: 68.145-000 Medicilândia – PA 

Execução 

     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 tipo de 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” (DNER-

ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. Entretanto, a 

temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C. 

     A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade “Engler” (ASTM D 

1665) situa-se em uma faixa de 25  3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura 

superior a 106 °C. 

     Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do 

ligante betuminoso. 

     Transporte e Distribuição do Concreto Betuminoso. O concreto betuminoso produzido deverá 

ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes especificados no item 5.3.4. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada 

carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para 

proteger a mistura. 

     A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme 

especificado no item 5.3.6. 

     Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição 

manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos 

metálicos. 

     Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a 

temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa 

fixada, experimentalmente, para cada caso. 
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     A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela na qual o ligante apresenta 

uma viscosidade, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), de 140 ± 15 segundos, para o cimento asfáltico 

ou uma viscosidade específica, “Engler” (ASTM-D 1665), de 40 ±  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 vai sendo compactada, e, consequentemente, 

suportando pressões mais elevadas. 

     A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo 

da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto 

mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, 

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. 

 

Controle de Qualidade do Material 

     Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia 

indicada pelo DNER, e satisfazer as especificações em vigor. 

 

Ligante betuminoso 

     O controle de qualidade do ligante betuminoso constará do seguinte: 

a)  para cimento asfáltico: 

01 ensaios de viscosidade absoluta a 60 °C (ABNT MB-827) quando o asfalto for classificado por 

viscosidade ou 01 ensaios de penetração a 25° (DNER-ME 003) quando o asfalto for especificado 

por penetração para todo carregamento que chegar a obra; 

01 ensaios de ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNER-ME 148); 

01 índices de susceptibilidade térmica para cada 100t determinado pelos ensaios DNER-ME 003 e 

ABNT NBR 6560; 

01 ensaios de espuma, para todo carregamento que chegar à obra; 
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01 ensaios de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) para todo carregamento que chegar à 

obra 

01 ensaios de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o 

estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t. 

b) Para alcatrão: 

01 ensaios de flutuação, para todo carregamento que chegar à obra (ASTM D 139); 

01 ensaios de destilação, para cada 500t (ASTM-D 139); 

01 ensaios de viscosidade “Engler” (ASTM-D 1665) para o estabelecimento da curva temperatura 

viscosidade, para cada 100t. 

 

Agregados 

     O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho 

(DNER-ME 083); 

01 ensaios de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do material 

(DNER-ME 035); 

01 ensaios de índice de fôrma, para cada 900m³ (DNER-ME 086); 

01 ensaios de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-

ME 054); 

01 ensaios de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de trabalho 

(DNER-ME 083). 
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Controle da Execução 

     O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações 

feitas de maneira aleatória. 

 

Controle da Quantidade de Ligante na Mistura 

     Devem ser efetuadas extrações de betume, de amostras coletadas na saída do misturador 

(DNER-ME 053). A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, ± 0,3%, da fixada no projeto. 

 

Controle da Graduação da Mistura de Agregados 

     Será procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados 

resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, 

enquadrando-se dentro das tolerâncias, especificadas no projeto. 

 

Controle de Temperatura 

     Serão efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de8 horas de trabalho, em cada um 

dos itens abaixo discriminados: 

 

a)  do agregado, no silo quente da usina; 

b)  do ligante, na usina; 

c)  da mistura, no momento, da saída do misturador. 

 

As temperaturas devem apresentar valores de  5 °C das temperaturas especificadas. 

     Deverão ser realizados ensaios Marshall com três corpos-de-prova de cada mistura, por cada 

jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 043). 

     Os valores de estabilidade e da fluência deverão satisfazer ao especificado no item proposto. 

As amostras devem ser retiradas na saída do misturador. 
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     O número das determinações ou ensaios de controle da usinagem do concreto betuminoso por 

jornada de trabalho será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser 

assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 

 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

α 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = n°  de amostras            k = coeficiente multiplicador           α = risco do Executante 

 

O número mínimo de determinações por jornada de 8 horas de trabalho é de 5 (cinco). 

 

Temperatura de Compressão 

     Deverão ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa 

imediatamente, antes de iniciada a compressão. Estas temperaturas deverão ser as indicadas para 

compressão, com uma tolerância de   5 °C. 

 

Controle do Grau de Compressão 

     O controle do grau de compressão - GC da mistura betuminosa deverá ser feito, 

preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura 

espalhada e comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. 

     Poderão ser empregados outros métodos para determinação da densidade aparente na pista, 

desde que indicada no projeto. 

     Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada de 

trabalho, não sendo permitidos - GC inferiores a 97%. 
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     O controle do grau de compressão poderá, também, ser feito medindo-se as densidades 

aparentes dos corpos-de-prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de 

corpos-de-prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos-de-prova deverão 

ser colhidas bem próximo ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compactação. 

     O número de determinações das temperaturas de compressão do grau de compactação - GC é 

definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo 

Executante, conforme tabela do item 7.2.1.5. 

 

Espessura da Camada 

     Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo 

nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. Admite-

se a variação de ± 5% em relação as espessuras de projeto. 

 

Alinhamentos 

     A verificação do eixo e bordos é feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas 

diversas seções correspondentes às estacas da locação. Poderá também ser a trena. Os desvios 

verificados não deverão exceder ± 5cm. 

 

Acabamento da Superfície 

     Durante a execução deverá ser feito em cada estaca da locação o controle de acabamento da 

superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas 

em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da superfície, entre 

dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das 

réguas. 

     O acabamento da superfície deverá, ser verificado por “aparelhos medidores de irregularidade 

tipo resposta” devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182). Neste caso o acabamento 

ao Quociente de Irregularidade - QI deverá apresentar valor inferior a 35 contagens/km. 
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Condições de Segurança 

     O revestimento acabado deverá apresentar VRD, Valor de Resistência a Derrapagem, 

superior a 55, medido com auxílio do Pêndulo Britânico SRT (Método HD 15/87 e HD 36/87 Bristish 

Standard), ou outros similares. 

     O projeto da mistura deverá ser verificado experimentalmente através de trecho experimental 

como extensão da ordem de 100m. 

     Poderá, também, ser empregado outro processo para avaliação da resistência à derrapagem, 

quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execução serão realizados para cada 200m de 

pista, em locais escolhidos de maneira aleatória. 

 

Aceitação e Rejeição 

     Todos os ensaios dos materiais indicados em 7.1 deverão atender aos requisitos especificados 

em 5.1. Para o controle da usinagem do concreto betuminoso, espalhamento e compressão na pista, 

deve-se analisar estatisticamente os resultados abaixo e verificar a condição seguinte (DNER-PRO 

277/97): 

 

a)  Na Usina 

 

Para a quantidade de ligante na mistura, graduação da mistura de agregado, temperatura na saída do 

misturador e da fluência no ensaio Marshall em que é especificada uma faixa de valores mínimos e 

máximos deve ser verificado a condição seguinte: 

 

X - ks < valor mínimo de projeto ou X + ks > valor máximo de projeto  rejeita-se o serviço; 

 

X - ks  valor mínimo de projeto e X + ks  valor máximo de projeto  aceita-se o serviço. 

 

 

Sendo: 
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s

Xi X

n


 



2

1
 

 

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. 

Para os resultados do ensaio de estabilidade Marshal em que é especificado um valor mínimo a ser 

atingido deve-se verificar a condição seguinte: 

 

Se X - ks < valor mínimo admitido   rejeita-se o serviço; 

Se X - ks  valor mínimo admitido   aceita-se o serviço. 

 

b)  Na Pista 

 

Para o Grau de Compactação - GC - em que é especificado um valor mínimo a ser atingido deve-se 

verificar a condição seguinte: 

 

Se X - ks < valor mínimo admitido   rejeita-se o serviço; 

Se X - ks  valor mínimo admitido   aceita-se o serviço. 

 

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

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

       Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

 O concreto betuminoso será medido, em toneladas através da mistura efetivamente aplicada na 

pista, devendo já estar incluso do transporte. Não será motivo de medição: mão-de-obra, materiais, 

transporte da mistura da usina à pista e encargos por estarem incluídos na composição do preço 

unitário. 

  A quantidade de ligante betuminoso aplicado é obtida através da média aritmética dos valores 

medidos na usina, em toneladas. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO            UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM 

SARJETA EM CONCRETO  
m 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende o fornecimento, transporte, locação e assentamento de meio fio com sarjeta pré-

moldados de concreto, pré-moldados ou não, incluindo mão-de-obra, material, equipamentos, 

ferramentas, etc., necessários à execução de serviços, conforme indicação de projeto. 

As formas para execução dos tentos da sarjeta, caso sejam pré-moldados, devem ser metálicas, 

e receber aplicação de desmoldante adequado. 

As peças serão executadas em concreto no traço em volume de 1:2:3 (cimento, areia, brita), nas 

dimensões nas dimensões conforme projeto. 

Durante a operação de concretagem, a peça deve estar protegida da ação do sol e ventos. 

O adensamento do concreto será feito utilizando-se mesa vibratória ao vibrador de superfície, 

obtidos pela adaptação de vibradores de agulha na massa oscilante. 
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A cura deve ser feita por molhagem das peças, com água vaporizada a intervalos freqüentes, de 

modo a conservar a umidade por um período mínimo de três dias. 

A carga, o transporte e estocagem das peças deverão obedecer às instruções do projetista ou da 

Fiscalização, evitando-se submeter as peças a carregamentos não previstos. 

A sarjeta deverá ser moldada no local e compor com o tento, com as mesmas características 

acima citadas. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Será medida pela extensão efetivamente executada, expressa em m (metros). 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

EXECUÇÃO DE CALÇADA (PASSEIO) E= 7 CM COM JUNTA 

PLÁSTICA 

m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução de pavimentação de passeio 

(calçada) em concreto simples desempenado com junta plástica. 

Na execução da pavimentação em concreto simples, é necessário observar às seguintes 

recomendações: 

 nivelamento do piso de terra; 

 apiloamento e umedecimento da superfície; 

 colocação de guias plásticas para criação de juntas de dilatação; 

 espalhamento da camada de concreto simples, no traço indicado no projeto executivo, de cimento 

areia e seixo, em quadros alternados (à semelhança de um quadro de xadrez); 
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 a espessura da camada de concreto deverá ser no mínimo de 5 cm e dependerá da sobrecarga que 

irá suportar; 

 a camada terá que ser feita com caimento no sentido dos locais previstos para escoamento das 

águas e inclinação não superior a 0,5%; 

 o acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do concreto 

quando ele estiver ainda em estado plástico; 

 como o afloramento da argamassa deverá ser insuficiente para o bom acabamento do piso, a ela 

será adicionada, por polvilhamento, mais quantidade (porém seca), no traço 1:3, de cimento e 

areia peneirada , sem água, antes de terminada a pega do concreto; 

 os cimentados precisam ser divididos em painéis, coincidindo as juntas com as da base de 

concreto; 

 nos cimentados externos, o afastamento máximo das juntas será de 2,5 m; 

 a cura do cimentado será obrigatoriamente feita pela conservação da superfície contínua e 

levemente molhada, durante pelo menos 7 dias após a sua execução; a espessura do cimentado 

nunca poderá ser inferior a 1 cm. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita, pela área total das calçadas executadas, previstas em projeto ou em áreas 

liberadas e aprovadas pela fiscalização, medidas no local. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 
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SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

O acabamento do concreto fresco deverá ser feito com réguas apoiadas nas guias smestras e em 

seguida promovido um acabamento final com desempenadeira de madeira. 

Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme e apresentar a 

mesma cor e textura das superfícies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso deverá ser retirado e 

refeito, em conformidade com as determinações da Fiscalização. 

Nenhum serviço de reparo deverá ser levado a cabo sem que a superfície aparente da 

concretagem tenha sido anteriormente inspecionada pela Fiscalização. Todos os reparos deverão ser 

efetivados no prazo estabelecido pela Fiscalização. 

Fica proibida a execução de argamassa ou de qualquer outro tipo de revestimento em estruturas 

concebidas em concreto aparente, sobretudo em estruturas hidráulicas.  

 

SERVICOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANCA:  

A sinalização foi elaborada de acordo com as instruções atualmente vigentes no Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.  

Prevê a execução dos seguintes serviços:  

• Pintura de faixas, tanto no eixo como nos bordos;  

• Implantação de Tachas e Tachões;  

• Implantação de placas de sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa, de 

dimensões variadas;  

• Implantação de balizadores nas curvas e nas proximidades das pontes. 

Os serviços para confecção, implantação dos dispositivos de sinalização, e demarcação de 

faixas sobre o pavimento, deverão ser executados de acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária 

do DNIT, Resolução n° 666/86 de 23/01/86 do Conselho Nacional de Transito e com as presentes 

Especificações Complementares.  
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SINALIZACAO HORIZONTAL:  

Para as demarcações no pavimento, o mesmo deverá estar perfeitamente limpo e seco antes da 

aplicação da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da aplicação. 

Esta deve ser aplicada de preferência com maquina auto-motriz, provida de pistola automática. 

Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direção, símbolos e letras, admitir-se-

á o usa de pincel. 

Durante a aplicação, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores automáticos 

da máquina aplicadora, a manualmente, em intervalos não superiores a 30 minutos. 

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressão e altura da pistola, para que se 

obtenha a largura da faixa padronizada, de 10cm. 

As tintas para a demarcação dos pavimentos deverão ser acrílicas, previamente aprovadas, com 

base em normas usuais do DNIT. A aplicação deverá ter garantia mínima de 12 meses.  

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita, pela área total das sinalizações executadas, previstas em projeto ou em 

áreas liberadas e aprovadas pela fiscalização, medidas no local. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 

 

SERVIÇO    ESPECIFICAÇÃO          UND 

          CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E TACHÕES un 

 

ESPECIFICAÇÃO 

A sinalização foi elaborada de acordo com as instruções atualmente vigentes no Departamento 

Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT.  

Prevê a execução dos seguintes serviços:  

• Pintura de faixas, tanto no eixo como nos bordos;  

• Implantação de Tachas e Tachões;  
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• Implantação de placas de sinalização vertical de regulamentação, advertência e indicativa, de 

dimensões variadas;  

• Implantação de balizadores nas curvas e nas proximidades das pontes.  

Os serviços para confecção, implantação dos dispositivos de sinalização, e demarcação de 

faixas sobre o pavimento, deverão ser executados de acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária 

do DNIT, Resolução n° 666/86 de 23/01/86 do Conselho Nacional de Transito e com as presentes 

Especificações Complementares.  

 

SINALIZACAO VERTICAL:  

Os serviços de sinalização vertical deverão ser executados em concordâncias com os informes 

contidos no projeto de Execução. 

A chapa para a confecção de placas será a preta de laminação a frio, recozimento azul, de dureza 

T 4/5 universal com laminador de encruamento smg, bitola 16, zincada, pre-pintada. Serão cortadas e 

perfuradas conforme especificado no Manual de Sinalização do DNIT.  

A limpeza das chapas utilizadas na confecção das placas deverá ser feita de preferência com aplicação 

de jatos de areia, em ambos os lados, até que apresente brilho metálico, com acabamento e escova. 

Imediatamente ap6s a limpeza da chapa, deverá ser feito o pré-tratamento. O pre-tratamento 

consiste na aplicação de condicionados metálicos "wash primer", de preferência com pigmento de 

cromato de zinco. Devera o mesmo ser aplicado a pistola, nas proporções de diluição indicada pelo 

fabricante, devendo-se ter cuidado especial com as arestas e vértices da mesma. 

A espessura da película do condicionador deverá ser de 8 a 12 micros que se obtém com uma 

demão uniforme, nas diluições recomendadas pelo fabricante. 

A aplicação do "primer" anticorrosivo poderá ser a pistola ou pincel e deverá ter uma espessura 

mínima de 60 micros, o que se consegue, geralmente, com duas demãos. A segunda demão deverá ser 

aplicada após a anterior estar completamente seca. 

Deverá ser aplicada a pistola e diluída de acordo com as recomendações do fabricante, 

formando película mínima de 70 micros, depois de seca, obtida geralmente com três demãos. As 

aplicações deverão ser feitas com intervalos de 6 a 12 horas.  
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A película refletiva para o fundo, símbolos, tarjas e letras, deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade. As placas deverão ser revestidas na face útil totalmente com material refletivo tipo 

"Scotchlite Fiatop" ou similar, de alta refletividade. A aplicação de película refletiva s6 poderá ocorrer 

ap6s a completa secagem da tinta de acabamento e deveram obedecer rigorosamente às instruções do 

fabricante. 

Todas as letras e símbolos dos diversos sinais devem ser executados de acordo com os desenhos 

constantes do "Manual de Sinalização".  

Quanto a coloração das placas de sinalização, devem ser observadas as seguintes determinações 

contidas no Manual de Sinalização do DNIT:  

• Placas de Regulamentação: fundo branco, tarja vermelha e símbolo preto;  

• Placas de Advertência: fundo amarelo, tarja e símbolo preto;  

• Placas indicativas: fundo verde, tarja e letras brancas;  

• Placas de identificação e Educativas: fundo branco, tarja e símbolos pretos.  

 

Os postes de sustentação de placas de sinalização devem ter as dimensões e formas indicadas 

no desenho constante do "Manual de Sinalização".  

Todos os postes para sustentação devem ser executados em madeira de lei dura, seca de boa qualidade, 

devidamente aplainada, com as faces isentas de rachaduras ou falhas e aprovados pela Fiscalização. 

A pintura dos postes de sustentação deverá ser feita com tinta a 6leo, de cor branca. A tinta 

deve ser aplicada diretamente sobre a madeira, devendo a primeira demão ser mais diluída. Depois de 

seca, a superfície deve ser lixada com lixa-de-madeira n°220, sendo o pó removido com escova. 

Ap6s a primeira demão, deve-se dar mais duas demãos, diluídas as suficientes para se obter 

boas condições de aplicações e espalhamento. 

Todos os sinais serão fixados em poste-de-madeira por meio de parafusos zincados do tipo 

francês, reforços em travessas de madeira, com dimensões e formas conforme detalhes do método de 

fixação, incluídos no "Projeto de Execução". 

A madeira das travessas deve receber pintura idêntica a especificada no item g, porem em cor 

preta igual à do verso da placa.  
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Os afastamentos e alturas dos sinais deverão seguir as indica96es contidas nos detalhes das 

instalaç6es típicas incluídas no Projeto de Execução. 

As cavas de fixação dos postes ao terreno deverão ter diâmetro de 25cm e profundidade em 

torno de 70cm. Deverá ser feita compactação em camadas sucessivas de 10cm, a fim de garantir uma 

boa fixação. 

As Tachas Refletivas são dispositivos auxiliares A sinalização horizontal, fixados na superfície 

do pavimento, composto de corpo resistente aos esforços provocados pelo tráfego, possuindo uma ou 

duas faces retrorrefletivas nas cores compatíveis com a marca viária, com função delineadora 

especialmente a noite ou em trechos sujeitos a neblina ou chuvas intensas.  

O fornecimento e implantação de tachas refletivas devem atender aos critérios e indicaç6es de 

projeto referentes a seleção dos locais para aplica9ao, posicionamento, distribui9ao, tipo e características 

dos dispositivos aplicáveis. 

Visando a posterior renovação da pintura das faixas de sinalização, de maneira geral, as tachas 

refletivas não devem ser colocadas sobre as linhas demarcadas. 

Preferencialmente, estes dispositivos devem ser implantados entre as linhas de eixo quando 

duplas e contínuas, no meio dos segmentos entre as linhas de eixo ou de bordo seccionadas.  

A seleção dos elementos refletivos (monodirecional ou bidirecional) e espaçamento de aplicação deve 

obedecer às condições indicadas no projeto. 

Não e permitida a execução dos serviços objeto desta especificação:  

a) 8cm a previa limpeza da superfície do pavimento, nos locais de aplicação;  

b) 8cm a apresentação pela executante, de certificado de analise por lote de fabricação emitido por 

laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade do dispositivo;  

c) 8em a implantação previa da sinalização da obra;  

d) Em dias de chuva.  

 

Devem ser fornecidas em embalagem apropriada que apresente, bem visível, as seguintes 

informações:  

- nome e endereço do fabricante;  

- nome do produto;  

- especificações a que satisfaz;  
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- número do lote de fabricação;  

- data de fabricação;  

- dimensões das peças.  

c) o corpo das peças pode ser de resina sintética a base de poliéster ou plástico acrílico, tipo metil-

metacrilato, preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material plástico, que 

apresente alta resistência a impactos e a uma carga de compressão de no mínimo 15.000 kgf, conforme 

ensaio de resistência a compressão constante da NBR 14636.  

d) A tacha não pode apresentar manchas, nem penetração de água no elemento refletivo, de acordo com 

ensaio de resistência a penetração de água, constante da NBR 14636.  

e) Os seus elementos refletivos devem ter as cores em conformidade com os requisitos descritos em 

6.2.4 da ASTM 0 4280.  

f) Quanto ao desempenho da retro refletividade, são c1assificadas em: - tipo I: tacha sem revestimento 

antiabrasivo;  

- tipo II: tacha com revestimento antiabrasivo (face de material não vitreo);  

- tipo III: tacha com revestimento antiabrasivo (face de material vitreo);  

- tipo IV: tacha de esfera de vidro espelhado.  

g) Quanto às dimensões devem ter:  

- altura mínima de 1,70cm e máxima de 2,20cm;  

- largura (maior dimensão paralela a face que contém o elemento refletivo) mínima de 9,60cm e máxima 

de 13cm;  

h) Quanto ao modo de fixação no pavimento:  

- fixação por meio mecanico-quimico com pino metálico;  

- fixação por meio mecanico-quimico com pino incorporado a base;  

- fixação somente por meio químico.  

 

Pinos  

a). Os pinos metálicos para a fixação das tachas são constituídos de aço carbono galvanizados, 

devendo apresentar a forma de parafuso de cabeça tipo francesa, podendo ser revestidos pelo material 

do corpo, e apresentando roscas ou aletas em sua parte extrema. As dimensões do pino devem ser 

compatíveis com as da tacha.  
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b). Quando incorporado a base, o pino e parte integrante do corpo da tacha (mesmo material), 

com seção transversal apresentando desenho compatível com a necessária resistência ao cisalhamento e 

possuindo estrias ou aletas.  

 

Cola  

a) A cola aplicável e aquela recomendada pelo fabricante, respeitando-se as limitay6es de 

temperatura determinantes de alteray6es do pavimento.  

b) A cola utilizada para fixação deve oferecer perfeita aderência da tacha ao pavimento asfáltico 

ou de concreto, devendo ter um tempo de secagem que permita a Iiberação do trafego em, no maximo, 

trinta minutos.  

 

Os coeficientes mínimos de intensidade luminosa (Ri), obtidas pela razão entre a intensidade 

luminosa do retrorrefletor na direção de observação, pela luminancia do retrorrefletor num plano 

perpendicular à direção da luz incidente, deve satisfazer aos valores indicados na tabela a seguir 

apresentada. 

Angulo de   Angulo de   Coeficiente de Intensidade Luminosa (med/lux)    

Observação   Incidência    

(graus)   (graus)   VDM até 6.000   VDM acima de 6.000    

0,2   0   280   I   167   400   I   220    

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente 

examinado e aprovado pela fiscalização, sem o que não e dada a autorização para o seu início.  

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a execução 

satisfat6ria dos serviços. Os equipamentos básicos necessários a implantação de tachas compreende: 

 

a) martelete com broca acoplada, acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, quando for o caso, 

para fixação;  

b) acess6rios para limpeza, marcação, medição e compressão, tais como:  

Vassoura (mecânica e/ou manual), furadeira, espátula, linha de nylon, cordel, trena e martelo de 

borracha.  
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A responsabilidade civil e etico-profissional pela qualidade, solidez e segurança do serviço e 

da Contratada. 

Previamente a execução dos serviços, deve ser feita a marcação dos locais de aplicação 

conforme indicado em projeto ou aprovado pela fiscalização. 

Previamente a implantação das tachas, deve ser feito o preparo e limpeza da superfície do 

pavimento, deixando-o livre de quaisquer resíduos, manchas de 61eo ou graxa.  

 

a) Perfuração do pavimento, com equipamento adequado de maneira a garantir que o orifício 

tenha profundidade suficiente ao acondicionamento do pino.  

b) Limpeza dos orifícios, bem como do local de assentamento, com utilização de ar comprimido 

para evitar a contaminação do material de fixação.  

c) Fixação das tachas, que deve ser feita com adesivo apropriado e em quantidade suficiente a 

garantir a colagem do dispositivo no pavimento.  

d) Aplicação da cola sobre o pavimento, no local de colocação do corpo da tacha, sendo que o 

adesivo deve preencher totalmente as cavidades do orifício.  

e) Encaixe dos pinos nos orifícios executados.  

f) Até a secagem final da cola, os elementos refletivos devem estar cobertos com fita adesiva, de 

forma a evitar perda de retro refletividade.  

g) Na fixação da tacha, deve ser garantida uma aderência uniforme na superfície do pavimento, 

evitando trechos do corpo em balanço.  

h) Para promover adequação fixação, comprimir a tacha com emprego de martelo de borracha.  

i) Eventuais excessos de cola devem ser totalmente removidos.  

 

O serviço; e aceito quando atendidas as condições a seguir descritas: 

a) Os certificados ou os ensaios realizados atestem satisfatoriamente a boa qualidade dos materiais 

empregados, inclusive no que diz respeito à retrorrefletividade e coeficientes mínimos de intensidade 

luminosa, conforme prescrito em 5.1 e 5.2 desta especificação.  

b) o acabamento seja julgado satisfat6rio.  

c) Os dispositivos estão em perfeitas condições de conservação e utilização.  
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d) A distribuição dos dispositivos atenda ao previsto em projeto e os espaçamentos não difiram dos 

previstos em mais de cinco.  

 

No caso de não atendimento ao disposto na alínea "a", o serviço; e rejeitado, devendo ser 

removido e substituído de forma que as especificações sejam atendidas. 

No caso de não atender as áreas "b" e/ou "c", a executante deve refazer ou melhorar serviço, 

conferindo aos dispositivos condições satisfatórias de utilização, de acordo com indicações da 

fiscalização. 

No caso de não atendimento ao disposto na alínea "d", deve ser providenciada a correção do 

serviço, de forma a compatibilizar a distribuição e/ou os espaçamentos. Se, a critério da fiscalização, tais 

condições não assegurem a eficiência esperada, o serviço e rejeitado, devendo ser refeito o serviço, 

conforme o projeto.  

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita, pelas unidades de placas ou tachões implantados previstas em projeto ou 

em áreas liberadas e aprovadas pela fiscalização, medidas no local. 

O cálculo do valor a ser pago será obtido através do produto do preço unitário apresentado na 

planilha de preços pelas quantidades medidas. 
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ENCERRAMENTO 

Este relatório é composto por sessenta e oito folhas impressas e numeradas, foi elaborado pelo 

Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 que o subscreve. 

 

Medicilândia, 08 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Joás de Araújo Gomes 

Fiscal de Obras do Município de Medicilândia-PA 

CAU A138927-0 

 

 


		2022-04-08T08:30:05-0300
	JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277




