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I - FINLALIDADE 
 

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições gerais para a 

obra Construção de calçadas em vias pavimentadas, no Município de Cerejeiras - RO. 

 
II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 
instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que 
poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes 
construtivos necessários a sua perfeita e total execução; os aspectos que as 
LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos 
nestas especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo 
qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de 
serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação, deverão 
também ser obedecidas as seguintes condições: 
 

OBJETO: 
 
O objeto destas especificações é a obra de Construção de calçadas em vias 

pavimentadas, no Município de Cerejeiras - RO. 

 
DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA  

 
A obra consistirá na construção de Construção de calçadas em vias 

pavimentadas em uma área total de 13.589,46m² e extensão de 6.794,73m, com as 
seguintes características principais: SERVIÇOS PRELIMINARES contemplando (placa da 
obra, barracão de obra e serviços topográficos, DRENAGEM SUPERFICIAL contemplando 
(Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto e curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado e Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto e 
curvo), CALÇADA (escavação manual, carga e descarga e transporte, preparo de fundo de 
vala, aterro manual, execução de passeio, alvenaria, chapisco e massa única), DIVERSOS 
(Limpeza final de obra).   

 
REGIME DE EXECUÇÃO  
 
Empreitada por preço global.  
 
PRAZO DA EXECUÇÃO 
 
O prazo para execução da obra será de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, 

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

 
ABREVIATURAS 
 
No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas 

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

Associação Brasileira de Normas Técnicas  
  - CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.  
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentemente de transcrição: - todas as normas da ABNT relativas objeto destas 
especificações técnicas; 

- As normas do CREA/RO. 
 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
 
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART’s ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 
6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 
de demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere 
ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar 
os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva 
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, 
direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato; 

O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos 
Federais, CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação - LAI). 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as 
informações e instruções contidas no Caderno de Encargos. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 
CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for 
constatada. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e 
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como 
os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, 
mecânicas e de outras utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da 
Fiscalização. 
 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo 

CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização 
da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos 
serviços e obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e 
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complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orçamento 
“como construído” (AS BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à 
aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e 
equipamentos a serem considerados na execução dos serviços e obras, objeto do contrato, 
devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, conformidade com os requisitos e 
condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 
aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993. 

A Lei no 8.666/1993 exige que o representante da Administração anote em 
registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos 
observados; as anotações efetuadas constituem importante ferramenta de 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da 
Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e quaisquer 
irregularidades encontradas na obra. 

Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é “Dever da 
Administração acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando 
para a qualidade, as medições e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu 
representante legal o poder para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no 
decorrer da obra. 
 

SUBCONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar todos 

os serviços e obras objeto do contrato. 
A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços; a subcontratação 

será permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e 
expressamente pelo CONTRATANTE. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada 
realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada", bem como 
responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 
Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 
Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o 
porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, 
dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos 
serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando 
previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 
serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder 
pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo. 

Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados 
identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao 
cumprimento do contrato. 
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Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 
trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados 
de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam 
em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e 
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente 
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos 
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela 
Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os 
testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 
executivas. 

Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 
esgotos, gás, energia elétrica e telefones. 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 
todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos 
trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e 
detritos de qualquer espécie e natureza. 

 
MATERIAIS 
 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão 
fornecidos pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às 
normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente. 

 
CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 
Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante 

consulta prévia à FISCALIZAÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de 
similaridade em relação ao (s) substituído (s): qualidade reconhecida e testada, equivalência 
técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma 
ordem de grandeza de preços. 
 

ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA 
 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução 

dos diversos serviços. 
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Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, 
transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de execução da 
obra. 

ACONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 
recolhimento das obrigações com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, deverá 
ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: 

 Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

 Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

 Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato. 
 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 
 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 
CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 
do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 
qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que responderá única e 
integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 
subcontratadas, na formada legislação em vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e 
substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE 
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, 
correções monetárias e acréscimos de mora. 

 
PROJETOS 

 
O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em 

mídia digital que compõem o objeto do contrato, de conformidade com as disposições do 
Caderno de Encargos. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 
vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e 
Normas DPCN– DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE prevalecerão as 
prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será 
adotada a seguinte prevalência: 

 As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, 
sobre os projetos e caderno de encargos; 

 As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala; 

 Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, 

 Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais 
antigos. 
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III - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 – PLACA DA OBRA 

 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão do Programa Calha 

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

 
1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
  
Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser 

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

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

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

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

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

canteiro de obras são: 
-Fundação direta de alvenaria de embasamento em bloco de concreto; 
-Piso em camada de concreto magro e=3 e 5cm; 
-Vedações em montantes de painéis de chapa compensada 12mm; 
-Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em estrutura de madeira; 
-Janelas basculante de aço e porta de ferro tipo veneziana; 
-Instalações elétricas. 
 

1.3 – SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 
Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 169/86 e 

ES 173/86). 
Será procedida a locação de todas as vias integrantes do programa. A locação 

compreende a execução do alinhamento com estaqueamento de 20,00m em 20,00m, 
nivelamento e contranivelamento, levantamento das seções transversais de todas as 
estacas e cadastro completo de todos os serviços públicos existentes. 

A locação será executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos 
cruzamentos com outras vias e destacando-se todos os pontos notáveis. 

Utiliza-se na execução dos serviços teodolitos, miras balizas, trenas de aço e 
demais acessórios complementares. 
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Sendo os serviços executados em vias urbanas, o processo de amarração dos 
eixos será executado, sempre que possível, utilizando-se postes e macros existentes nos 
cruzamentos das vias por serem pontos sensíveis e de duração comprovada. 

O nivelamento e o contranivelamento serão executados geometricamente, com 
níveis e miras centimétricas, sendo a cota altimetria verdadeira. 

Será adotada como tolerância admissível para os serviços de nivelamento os 
seguintes parâmetros: 

Para os pontos nivelados e contra-nivelados, será admitido o erro de 10 metros 
entre as cotas obtidas; 

Tolerância para intervalos de 1,00 km será de 20mm; e 
Para intervalos pré-determinados, o erro máximo admitido é aquele fixado pela 

expressão: 
E = 12,5 V n 
N = extensão em Km 
E = mm 
As seções transversais serão levantadas a nível em todas as estacas do eixo 

locado. 
As seções serão levantadas de modos a abranger os limites de Ruas, sendo 

cadastradas as soleiras, das casas, muros, cercas, etc. 
O levantamento cadastral objetivo caracterizar todos os elementos notáveis 

existentes, bem como os serviços públicos. 
 

METODOLOGIA 
 
A partir da locação das vias e do respectivo levantamento cadastral, considerando-

se a hierarquização e função viária dentro da malha urbana, definem-se seções transversais 
e demais características geométricas de cada rua. 

 
ALINHAMENTO DAS VIAS 

 
O alinhamento das vias é retilíneo, nas concordâncias dos cruzamentos de 

passeios adota-se raio de 5,00m. 
 

2.0 – DRENAGEM SUPERFICIAL 

2.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

2.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

 
Objetivo  
 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição de meios-fios de 

obras rodoviárias sob a jurisdição do DNIT/RO.  
 
Definição  
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O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de 
pavimentação da faixa de passeio.  

 
Materiais  
 
O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetões devem atender as NBR 6118(1), NBR 

12654(2) e NBR 12655(3). O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as 
seguintes resistências características:  

- Meios-fios pré-moldados no local: fck 20 MPa;  
- São nas Dimensões (100x15x13x30) cm trecho reto. 
- São nas Dimensões (100x15x13x30) cm trecho curvo. 
 
Equipamentos  
 
Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado 

pelo DNIT/RO. Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de 
meios-fios e execução de sarjetas e sarjetões compreendem: 

 - caminhão basculante;  
- caminhão de carroceria fixa;  
- betoneira ou caminhão-betoneira;  
- pá-carregadeira;  
- compactador portátil, manual ou mecânico;  
- ferramentas manuais, pá, enxada etc. 
 
Execução 
 
 Os meios-fios devem obedecer às dimensões representadas no PP-DE-H07/005.  
Os meios-fios devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento, as quais 

devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua 
aplicação. 

Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.  
Os concretos empregados na moldagem dos meios-fios devem possuir resistência 

mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.  
As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira 

revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas 
metálicas.  

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua 
superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos 
turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 
quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva.  

Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% 
em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal.  

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.  
O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do 

lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por meio de 
bolas de concreto com a mesma resistência da base.  

Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, 
utilizando-se concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento nas 
formas, sem deixar buracos ou ninhos.  

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. 
 Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento 

betuminoso. 
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Controle 
Materiais  
 
O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos: 
a) para um lote de 10 unidades de cada 300 peças de meio-fio, destacadas 

aleatoriamente, devem ser feitas as seguintes verificações:  
- verificação da forma, presença de materiais de desintegração e condições das 

arestas;  
- verificação das dimensões das guias pré-moldadas. 
 
Geometria e Acabamento  
O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos:  
- nivelamento do fundo da vala para execução dos meios-fios de 5 m em 5 m;  
- nivelamento dos meios fios, sarjetas de 5 m em 5 m; - medidas da largura das 

sarjetas de 5 m e 5 m;  
- alinhamento do meio-fio de 5 m e 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos 

retos;  
As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente. 
 
Aceitação  
 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as 

exigências estabelecidas nesta especificação.  
Materiais  
Os lotes de meio-fio pré-moldados são recebidos e aceitos desde que 

acompanhados de certificado de qualidade.  
 
Geometria e Acabamento  
Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam 

atendidas  
a) a variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de ± 2 cm; em relação a 

de projeto;  
b) a variação admitida da largura do fundo das valas é de ± 0,5 cm, em relação a de 

projeto;  
c) a tolerância para alinhamento é de ± 0,5 cm em qualquer ponto.  
d) quanto à espessura e cotas do revestimento em concreto,  
e) na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório. 
 
Controle Ambiental  
 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à 

segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do 
meio ambiente a serem observados no decorrer da execução dos meio-fios:  

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 
normas pertinentes aos serviços;  

b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela 
fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos 
d’água;  

c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na 
drenagem superficial e em corpos d’água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré- 
definidos e aprovados pela fiscalização;  
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d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 
funcionários. 

 
Critérios de Medição e Pagamento  
 
Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa são medidos em metros 

lineares efetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 15 MPa, utilizado para apoio 
entre duas guias e lastro de pedra.  

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços 
unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, 
descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos 
necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados. 

 
REFERÊNCIA 

NBR 12654 
Controle tecnológico de materiais componentes do 
concreto: procedimento 

NBR 12655 
Concreto - preparo, controle e recebimento: 
procedimento. 

NBR NM 67 
Concreto - determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone 

NBR NM 68 
Concreto - determinação da consistência pelo 
espalhamento na mesa de Graff 

DNER ES 330 
Obras-de-arte especiais - concretos e argamassas: 
especificação de serviço 

DNER ISA 07 
Impactos da fase de obras rodoviárias - causas/ 
mitigação/Eliminação. In: ______. Corpo normativo 
ambiental para empreendimentos rodoviários. 

 ENEMAX 
Álbum de projetos-tipos de dispositivos de drenagem. 
2. Ed. 

DNER 
PRO 

011/2004 
Gestão da qualidade em obras rodoviárias: 
procedimento 

 

2.3  - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

2.4 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

 
Objetivo  
 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição sarjetas, em obras 

rodoviárias.  
 
Definição  
 
As sarjetas são canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as 

águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, 
boca de lobo, galeria etc.  

 
Materiais  
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O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetões devem atender as NBR 6118(1), NBR 
12654(2) e NBR 12655(3). O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as 
seguintes resistências características:  

- Sarjetas moldados no local: fck 20 MPa;  
- São nas Dimensões (30x10) cm trecho reto. 
- São nas Dimensões (30x10) cm trecho curvo. 
 
Equipamentos  
 
Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado 

pelo DNIT/RO. Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de 
meios-fios e execução de sarjetas e sarjetões compreendem: 

 - caminhão basculante;  
- caminhão de carroceria fixa;  
- betoneira ou caminhão-betoneira;  
- pá-carregadeira;  
- compactador portátil, manual ou mecânico;  
- ferramentas manuais, pá, enxada etc. 

 
Execução 
 
 As sarjetas devem obedecer às dimensões representadas no PP-DE-H07/005.  
Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.  
Os concretos empregados na moldagem das sarjetas devem possuir resistência 

mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.  
Para o assentamento das sarjetas, o terreno de fundação deve estar com sua 

superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos 
turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 
quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva.  

Para efeito de compactação, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% 
em torno da umidade ótima de compactação, referente ao ensaio de Proctor Normal.  

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.  
Após a compactação, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundação para o 

lançamento da sarjeta.  
Sobre o terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de 

concreto das sarjetas, de acordo com as dimensões especificadas no projeto. O lastro deve 
ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vazios.  

Deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se concreto com plasticidade e 
umidade compatível com seu lançamento nas formas, sem deixar buracos ou ninhos.  

As sarjetas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m. 
Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3.  

 Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento 
betuminoso. 

 
Controle 
Materiais  
 
O controle do material deve ser executado através dos seguintes procedimentos: 
a) determinar a resistência à compressão do concreto utilizado sarjetas em corpos de 

prova cilíndricos, de acordo com a NBR 5739(4);  
 
Geometria e Acabamento  
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O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes procedimentos:  
- nivelamento do fundo da vala para execução das sarjetas de 5 m em 5 m;  
- nivelamento das sarjetas de 5 m em 5 m; - medidas da largura das sarjetas de 5 m 

e 5 m;  
As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente. 
 
Aceitação  
 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde tenham sido atendidas as 

exigências estabelecidas nesta especificação.  
 
Materiais  
 
Os concretos utilizados nas sarjetas são aceitos desde que possuam resistência a 

compressão característica maior ou igual a 20 MPa. 
Geometria e Acabamento  
 
Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam 

atendidas  
a) a variação admitida do nivelamento do fundo das valas é de ± 2 cm; em relação a 

de projeto;  
b) a variação admitida da largura do fundo das valas é de ± 0,5 cm, em relação a de 

projeto; 
c) a tolerância para alinhamento é de ± 0,5 cm em qualquer ponto.  
d) quanto à espessura e cotas do revestimento em concreto,  
e) na inspeção visual, o acabamento seja julgado satisfatório. 
 
Controle Ambiental  
 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à 

segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do 
meio ambiente a serem observados no decorrer da execução de sarjetas:  

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 
normas pertinentes aos serviços;  

b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela 
fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aos cursos 
d’água;  

c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na 
drenagem superficial e em corpos d’água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-
definidos e aprovados pela fiscalização;  

d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 
funcionários. 

 
Critérios de Medição e Pagamento  
 
As sarjetas lastro são medidos em metros linear (m) de concreto aplicado.  
Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os preços 

unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, carga, 
descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos 
necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados. 

 
3.0 - CALÇADA 
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3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 

 
Objetivo  
 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição dos serviços de 

escavações para a implantação dos calçamentos, em obras rodoviárias sob a jurisdição do 
DNIT/RO. 

 
 Definição  
 
Os serviços consistem na execução de escavação de valas para implantação dos 

calçamentos. Esta escavação pode ser manual ou com equipamento adequado.  
Equipamentos  
Antes do início dos serviços todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO.  
Os equipamentos básicos necessários aos serviços de escavação para implantação 

dos calçamentos compreendem:  
 
- Equipamentos tais como, pá, enxada, martelo, etc. 
 
Execução  
 
As operações necessárias à execução das escavações para implantação dos 

calçamentos compreendem: 
A escavação deve ser manual somente quando as dimensões ou a localização da 

obra não permitirem a escavação mecânica.  
As valas devem ser abertas com as dimensões e nas posições estabelecidas no 

projeto, no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal mínima do fundo 
de 1%, exceto quando indicada em projeto.  

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

Será executado escavação de com espessura de 10cm para a retirada de solo 
de má qualidade. 

 
Controle  
 
O controle qualitativo da escavação deve ser feito visualmente pela fiscalização, 

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

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

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

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

 
Controle Ambiental  
 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à segurança viária. A seguir são 

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

 
a) As escavações devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no 

projeto, ou pela fiscalização, evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para 
garantir as operações de construção e a visibilidade dos operários, com a precaução de não 
expor os solos naturais à erosão; 

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

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

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

 
Critérios de Medição e Pagamento  
 
O serviço é medido em metros cúbicos (m³) de escavação, cujo volume é calculado 

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

 
REFERÊNCIAS 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

AESBE  Manual para Orçamentação de Obras de Saneamento 

ABNT NBR 9.061/85 Segurança de Escavação a Céu Aberto 

ABNT NR18 
Portaria No 4 de 04/07/95 do Ministério do Trabalho (Lei 

6.514/77) 

 

3.2  – CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO 
BASCULANTE 6,0M3/16T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (BOTA-
FORA) 

 
Definição 
Carga Mecanizada 
 
Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes ou em outros equipamentos transportadores, com utilização de pás 
carregadeiras ou escavadeiras. 

O material é oriundo de cortes de materiais de baixa qualidade retirados dos locais 
de intervenção, material este que não poderá ser usado para base do pavimento por conter 
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material orgânico de venha prejudicar a funcionalidade e vida útil do revestimento asfáltico, 
portanto, devem ser removidos. 

 
Descarga Mecanizada 
 
Consiste no descarregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes ou em outros equipamentos transportadores. 
Sendo o material de baixa qualidade e sua descarga será no local definido em 

projeto e pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Materiais 
 
Material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 
Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 
 
Material de 1ª categoria 
 
Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 
 
Método Executivo 
 
A carga e descarga será geralmente precedida pela escavação do material de baixa 

qualidade, e sua deposição na praça de carregamento em condições de ser manipulado 
pelo equipamento de carga. 

As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, 
circulação e manobra. 

No caso de solo para bota-fora, a carga e descarga será feita juntamente com a 
escavação, principalmente quando se tratar de serviço em área urbana. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira a que fique uniformemente 
distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 
bordas durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 
de veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser completamente coberta 
com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e queda de 
material nas vias. 

 
Critérios de Controle 
 
Os equipamentos de transporte deverão ter as dimensões de suas caçambas 

levantadas e anotadas, previamente, visando-se facilitar a apropriação dos volumes, no 
caso de medição por volume solto carregado. 

Na carga e descarga, o material deverá ser uniformemente distribuído na caçamba. 
O controle da carga e descarga, quanto à distribuição do material, será visual; quanto 

à determinação do volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de Medição, a 
seguir. 

 
Equipe e Equipamentos de Carregamento 
 
A utilização da carga e descarga mecanizada se fará de acordo com as condições 

dos locais de depósito do material, ficando sua definição a cargo da Fiscalização. 
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Critérios de Medição e Pagamento 
 
Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga e descarga do material 

proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser m³. 
A medição será feita pelo volume solto (m³), efetivamente carregado. 
Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo 

da caçamba, empelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela Fiscalização para 
cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 
aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, 
bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 
3.3 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - BOTA-FORA. DMT DE 4,60KM 
 
Definição 
 
Esta especificação regulamenta o transporte de materiais que possam ser medidos 

por volume. 
Os materiais transportados abrangidos por esta Especificação podem ser:  
-Materiais de 1ª categorias previstas para os serviços de terraplenagem ou oriundos 

destes; considera-se o transporte em caminhões basculantes para aqueles materiais que 
possam ter seu volume facilmente determinado, tais como britas, areia, terra, asfalto, etc. 

Considera-se o transporte em caminhões com carroceria de madeira para aqueles 
que apresentem dificuldade em determinação do volume, mas com peso facilmente obtido, 
seja através de mensuração em balança ou de cálculo de unidade x densidade, tais como 
peças de concreto pré-moldado. 

 
Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação: 
Material de 1ª categoria 
 
Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 
 
Método Executivo 
 
Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não 
serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A CONTRATADA torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua 
carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Ficam sob sua 
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação deforma 
adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias 
durante o transporte. 

Ficam a cargo da CONTRATADA o seguro da carga, quando necessário, assim 
como do veículo. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o 
transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da CONTRATADA o controle das viagens transportadas, a fim de evitar 
que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não serão permitidas pessoas viajando 
sobre a carga. 
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Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a 
transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

 
Transporte em Caminhões Basculantes 
 
O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 
bordas durante o transporte. 

Sendo o transporte de bota-fora com D.M.T. de 4,60km. 
No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar 
o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 
escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 
de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 
lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 
material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 
com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 
peso), mesmo dentro de canteiros de obras 

 
Equipamentos 
 
Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de 

trafegar em qualquer via pública. 
Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 

diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor 
(emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do 
veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

 
Critérios de Controle 
 
O percurso a ser seguido pelo caminhão será objeto de aprovação prévia pela 

Fiscalização. 
Quando se tratar de material a ser estocado em bota-fora, o local de descarga está 

definido em projeto. 
O trânsito dos veículos de carga, fora das áreas de trabalho, deverá ser evitado, 

tanto quanto possível, principalmente onde houver áreas com relevante interesse 
paisagístico ou ecológico. 

 
Transporte em Caminhões Basculantes 
 
O controle da carga, quanto à distribuição do material, será visual; quanto à 

determinação do volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de Medição, a 
seguir. 

No caso de materiais a serem medidos na báscula, ais como os provenientes de 
demolições, deverá haver a distribuição homogênea, de modo a permitir o cálculo do volume 
transportado em cada viagem. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

Os caminhões deverão ter as dimensões de suas caçambas medidas e anotadas, 
previamente, visando-se facilitar a apropriação dos volumes, no caso de medição por 
volume solto carregado. 

 
Critérios de Medição e Pagamento 
Transporte com Caminhões Basculante, na Obra, (Transporte) e DMT Definidos 

Medição por Volume Transportado (m3 x Km) 
 
Materiais de terraplenagem a medição será feita multiplicando-se o volume extraído, 

em metros cúbicos, medido no corte de material de bota-fora, pela distância de transporte 
entre estes e o local de depósito, obedecendo-se às seguintes condições: 

-Não haverá distinção com relação à classificação dos materiais de 1ª, 2 ª e 3 ª 
categorias. 

-O cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da "média das 
áreas". 

Em situações excepcionais ou quando não houver corte a medir (materiais 
previamente armazenados sou adquiridos de terceiros), a medição será feita pelo volume 
solto (m³), efetivamente carregado x a distância do local de intervenção. 

Este volume será determinado pela média da altura do material em relação ao fundo 
da caçamba, empelo menos, 3 pontos. Os volumes serão aferidos pela Fiscalização para 
cada viagem, apropriando- seo total das mesmas. 

A distância de transporte será medida ao longo do percurso seguido pelo caminhão, 
entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização. 

 
Estão incluídos nos preços todos os custos de manutenção, drenagem e 

conservação dos caminhos de percurso, tempo de carga, descarga e manobra, todo o 
equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias 
à sua execução. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, conforme medição aprovada 
pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e encargos 
necessários à execução do serviço. 
 
REFERÊNCIAS 

DNER DNIT Manual de Composições de Custos Rodoviários 

 

3.4 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

 
Definição  

 
Essa operação destina-se a conformar a base para execução do calçamento, 

compreendendo raspagem e compactação com soquete, executados de acordo com 
metodologia empregada nesta Especificação. 

 
O serviço de regularização consiste no conjunto de operações destinadas à remoção 

das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra (calçada), 
que se caracterizem pela simples raspagem e nivelamento grosseiro do terreno, sem 
preocupação com cota ou grau de 
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Compactação, ou seja, a compactação será realizada por soquete (maço) de 30kg, 
com o objetivo unicamente de conseguir a uniformização do local, devendo ser obedecidas 
todas as normas de segurança necessárias. 

 
Execução  
 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da obra, 

sendo executada na área mínima compreendida entre o meio-fio existente e o limite máximo 
da largura do empreendimento, ou seja, 1,50m de largura, conforme projeto. 

 
O material proveniente do serviço será espalhamento nas extremidades do local de 

obra, tratando-se de material orgânico, o mesmo após um período voltará ao seu estado 
natural e/ou seu destino final ficará a critério da Fiscalização. 

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

 
As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de serviço manual. Poderá ser executado com enxada, 
picareta e soquete (maço) 30kg ou outro equipamento que propicie uma regularização 
satisfatória. 

 
Deverá ser executada a regularização e compactação manual com média de golpes 

de 15 a 30 vezes por metro quadrado, a uma altura média de 50cm. O maço poderá ser de 
concreto com diâmetro ou área retangular de 20 a 30cm. 

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

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

O serviço rejeitado deverá ser corrigido, complementado ou refeito. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
O serviço aceito será medido em função da área (m2) efetivamente trabalhada, 

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

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

 
3.5 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 
 

Definição  
 
Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para preenchimento 
dos espaços remanescentes após a execução das fundações, valas, calçadas e etc. 
Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão 
removidos e transportados para áreas a serem determinadas. 
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Execução  
 
A execução do aterro compreende as operações de espalhamento, compactação e 
acabamento na base da calçada devidamente preparada na largura desejada, nas 
quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada (3,0cm). 
Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final 
superior a 10 cm este será de responsabilidade da Prefeitura. 
Após a conclusão do aterro até a cota natural do terreno antes da escavação, deverá ser 
comprovado que o mesmo apresente condições perfeitamente estáveis, para não ocorrerem 
acomodações posteriores (recalques), em áreas internas das edificações. 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas reaterradas 
e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir com os 
serviços e obras. 
 
Controle  
 
O controle qualitativo do aterro manual compactado deve ser feito visualmente pela 
fiscalização, avaliando-se as características de acabamento das obras executadas. 
 
Aceitação  
 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam às exigências de 
execução estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir:  
a) na inspeção visual, as características de acabamento da obra forem consideradas 
satisfatórios; 
 b) as características geométricas previstas tenham sido obedecidas. No caso do não 
atendimento do disposto na alínea do item “Controle”, a executante deve refazer ou 
melhorar o acabamento e conferir ao calçamento as condições indicadas pela fiscalização 
do município. No caso de não atendimento à alínea do item “Controle”, o serviço é 
rejeitado, devendo ser refeita a geometria do calçamento, dentro dos limites especificados. 
 
Controle Ambiental  
 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à segurança viária. A seguir são 
apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente, a serem 
observados no decorrer da execução do aterro manual para implantação dos 
calçamentos.  
 
a) Os aterros devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, ou pela 
fiscalização, evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir as 
operações de construção e a visibilidade dos operários, com a precaução de não expor os 
solos naturais à erosão; 
 b) nas operações de aterro manual deve ser estocada, sempre que possível, para o futuro 
uso da na obra ou quando ao final da obra, ser espalhada nas proximidades;  
c) não será permitida a queima do material, como: saco de cimento vazio, resto de madeira 
ou qualquer outro material combustível;  
d) o tráfego de funcionários deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura indiscriminada 
de caminhos e acessos, o que acarretaria estação desnecessária. 
 
Critérios de Medição e Pagamento  
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O serviço é medido em metros cúbicos (m³) de escavação, cujo volume é calculado 
multiplicando-se as extensões obtidas a partir da espessura e largura do local, conforme 
projeto. O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme os preços unitários 
contratuais respectivos, no qual estão inclusos, a mão de obra com encargos sociais, BDI, 
equipamentos, controle de qualidade e eventuais necessários à completa execução dos 
serviços, de forma a atender ao projeto e às especificações técnicas. 

 
3.6 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016 

 

A calçada seguirá exatamente as medidas estabelecidas em planilha orçamentária. 
Maiores detalhes das pistas encontram-se em projeto na prancha 1/1. Todas as calçadas 
devem apresentar inclinação de 1,0% (um por cento) no sentido transversal, em direção ao 
meio-fio e à sarjeta, para o escoamento de águas pluviais. 

 
Dividir a área em placas de no máximo 1,0m², com juntas de dilatação feitas com 

ripas de madeira de 2a qualidade 2,5 x 5cm não aparelhada. Essas placas de concretagem 
deverão ser feitas de modo alternado com defasagem mínima de 24 h. 

Executar o concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento, 4 partes de areia e 8 partes 
de brita), e espessura mínima de 7,0cm.  

Atenção: misturar os materiais até obter uma massa de aspecto homogêneo, 
acrescentando água aos poucos, mas sem que fique encharcada; 

Sobre o concreto nivelado e ainda úmido, lançar uma camada com espessura 
mínima de 1,5cm de argamassa com traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia), 
dando acabamento final com o uso de desempenadeira de madeira; 

Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada. 
Deverão ser executadas no meio-fio das esquinas, rampas de acesso para pessoas 

com deficiência, conforme detalhe executivo em anexo, a partir do desenvolvimento da 
curva. 

 
 

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 
Normas da ABNT e do INMETRO: 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7211 - Agregados para Concreto  
 
ACESSIBILIDADE 
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A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, 

destinado à acessibilidade de Pessoas com Deficiência - PCD. 
 
As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com 

ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. Considerando 
que a largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de 
pedestres quando o fluxo de pedestres for superior a 25 pedestres/min./m.  

Contudo, em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 
pedestres/min./m e houver interferência que impeça o rebaixamento da calcada em toda a 
extensão da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calcada em largura inferior até 
um limite mínimo de 1,20m de largura de rampa. 

Além disso, as abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal 
mínima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodação com inclinação máxima 
recomendada de 10%. Esta solução de rebaixamento e também utilizada nas esquinas. 

 
RECOMENDAÇÕES:  
 

 A faixa livre deve possuir largura de 1,50m, sendo admissível a largura mínima de 
1,20m e altura de 2,10m livre de obstáculos para uma circulação confortável;  

 A superfície do piso na faixa livre deve apresentar-se de forma regular, firme, 
contínua e antiderrapante;  

  Deve ser mais retilínea possível e deve estar livre de qualquer obstáculo, seja ele 
permanente (árvores ou postes de iluminação pública, por exemplo) ou temporário (mesas e 
cadeiras de bar, por exemplo).  

 

 

Detalhe rampa, conforme NBR-9050 

3.7 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

 

Definição 
 
Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos. 
Para fins desta Especificação, será considerado o seguinte tipo de alvenaria: 
-Blocos cerâmicos horizontal de 9x19x19cm. 
 
Terminologia 
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Alvenaria Singela ou 1/ 2 vez 
Sistema de assentamento em que a espessura da parede coincide com a dimensão 

intermediária do bloco ou tijolo. No exemplo anterior, a espessura seria de 9,0 cm. No caso 
de alvenaria com blocos cerâmicos 06 furos, que não podem ser assentados com os furos 
voltados para fora, considera-se como assentamento “singelo” aquele que confere à parede 
a espessura de 9,0 cm. 

 
Método Executivo 
Argamassa de Assentamento e Espessuras das Juntas 
 
Para o assentamento, serão utilizados os traços de argamassas conforme a 

Especificação de traço de argamassa, com as seguintes características: 
 

Tipo de Alvenaria Traço Junta 

Alvenarias de tijolos 

cerâmicos 
 1:2:8 – cimento, cal e areia 1,0 cm 

Tabela 01. Traços de assentamento e espessuras das juntas 
 

 
Assentamento  
 
O assentamento será iniciado pelas ligações com como guia das juntas, será 

utilizado o “escantilhão”. 
-Após o levantamento dos cantos, será utilizada como guia uma linha entre eles, 

fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos. 
-A fiada deverá ser nivelada e aprumada com a utilização de nível de bolha e prumo. 
-Todas as juntas entre os tijolos ou blocos deverão ser rebaixadas com a ponta da 

colher para que o chapisco adira fortemente; 
- Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar úmidos 

quando do assentamento. 
 
Critérios de Controle 
 
As alvenarias em blocos cerâmicos serão executadas de maneira a se obter um 

paramento correto, de acordo com a seguinte diretriz: 
- O tipo de tijolo, a sua espessura e a sua locação deverão obedecer às dimensões e 

aos alinhamentos determinados no projeto; 
O controle geométrico será feito através da verificação “in loco”. 
 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada, em metros quadrados, 

obtida em apenas uma das faces do plano do travamento. 
O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela 
Fiscalização. 
 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ABNT 
NBR 

5711/82 

Tijolo modular de barro cozido 
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ABNT 
NBR 

6460/80 

Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - 

verificação na resistência a compressão. 

ABNT 
NBR 

7170/83 

Tijolo cerâmico maciço para alvenaria 

ABNT 
NBR 

8041/83 

Tijolos maciço cerâmico para alvenarias - 

formas e dimensões 

ABNT 
NBR 

8042/83 

Bloco cerâmico para alvenaria - formas e 

dimensões 

ABNT 
NBR 

8545/84 

Execução de alvenaria sem função estrutural 

de tijolos e blocos cerâmicos 

 
3.8 – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/20 14 

 

Definição 
 
Compreende o fornecimento de materiais, a fabricação e a aplicação de 

argamassas para o revestimento de paredes, podendo ou não receber sobre si outros 
revestimentos. 

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e água, 
podendo conter adições de cal hidratada e aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou 
retardadores), a fim de melhorar determinadas propriedades. 

 
Chapisco 
 
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, 

eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior 
aderência entre a base e a camada de revestimento. Geralmente usada no traço 
1:3(cimento e areia). 

Método Executivo 
Fabricação 
 
As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura 

homogênea. 
O cimento deverá ser medido em peso de 50 kg por saco, respectivamente. 
A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, 

dimensionado de acordo com o seu inchamento médio. 
A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá 

estar coesa e com trabalhabilidade adequada à utilização prevista. 
Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada 

etapa, a fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego. 
O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto 

na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas 
- Materiais, preparo, aplicação e manutenção. 
 
Fabricação manual 
 
Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m³, de 

cada vez, e quando autorizado pela Fiscalização. 
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A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e 
bem vedada. A evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a 
resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos. 

Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, 
limpa, impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com 
tempo mínimo de 6 minutos. 

A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxílio de enxada e 
pá, até que apresente coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de 
coroa e adicionada a água no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a 
obtenção de uma massa homogênea, acrescentando-se, quando necessário, mais um 
pouco de água para conferir a consistência adequada à argamassa. 

 
Chapisco 
 
A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as 

recomendações constantes nesta Especificação, ou seja, conforme T3 (1 de cimento: 3 de 
areia média). 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para 

melhorar as condições de aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e 
com o material da base (Traço T3). 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 
eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
-Para remoção de pó e de materiais soltos -Escovar e lavar a superfície com água 

ou aplicar jato de água sob pressão. 
- Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos - 
Escovar a superfície com solução alcalina de fosfato tri sódico (30g de Na3PO4 

em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em 
abundância. Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido 
muriático (5a 10% de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância. 

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com 
escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da 
poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com água, em seguida. 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada 
suficientemente. 

A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da 
argamassa, continuamente, sobre toda a área da base que se pretende revestir. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser 
feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 

 
Critérios de Controle 
Controle dos Materiais 
 
Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações 

das Norma s 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água: 
-Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento 

“empedrado”. 
-Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes com o tipo 

de argamassa que comporá. Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com 
poucas impurezas ou lavada proveniente de jazidas (leito de rio). 
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-Água - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou 
materiais orgânicos que possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da 
rede de abastecimento é considerada satisfatória para ser utilizada. 

A dimensão máxima do agregado a ser adotado na fabricação de argamassas 
destinadas à aplicação em paredes e tetos, deverá ser: 

- chapisco: de 2,4 a 6,3 mm; 
 
Controle do Chapisco 
 
A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, 

predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com 

superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da 
base. 

 
Critérios de Medição e Pagamento 
 
- Chapisco - em metro quadrado (m²) executado; 
O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização. 
 
REFERÊNCIAS 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ABNT 
NB 231 NBR 

7200 

Revestimento de paredes e tetos com argamassa - 

materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

ABNT NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificação 

ABNT NBR-7226 Cimentos, terminologia. 

 

 

3.9 – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

A massa única será iniciada após a completa pega do chapisco, cuja superfície 
será limpa, expurgada de partes soltas e suficientemente molhadas. 

A massa única será regularizada e desempenada. A régua e desempenadeira, 
deverão apresentar aspectos uniformes, com parâmetros perfeitamente planos, não sendo 
tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

Massa única - traço: 1:2:8 
A espessura massa única será de 10mm 
A argamassa para o reboco será na proporção a base de cimento, cal e areia fina, 

em medida volumétrica, preferencialmente se utilizara cal em pasta. 
 
Referências: 
 
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
NBR 13749:2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

Especificação 
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NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas 
inorgânicas - Procedimento 
 

4.0 - DIVERSOS 
 
4.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 
Deverá ser removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpas e varridas as 

áreas onde foram executados os serviços.  
Remover quaisquer detritos que venha prejudicar o acabamento final da intervenção. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo ser todos os 
entulhos resultantes das obras removidos pela Empresa contratada até a entrega final da 
mesma.  

A limpeza realizada de acordo com o material de cada superfície.  
Fazer a limpeza e organização diárias que possibilitem o funcionamento normal da 

Obra. Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 
acessos. Todas as pavimentações e outros materiais resultantes ou da obra deverão ser 
limpos de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza.  

Para a entrega da obra, serão verificadas pela FISCALIZAÇÃO, as perfeitas 
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, de PAVIMENTO, 
DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS. 

O recebimento definitivo só se dará após sanadas todas as falhas apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
IV - PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 
Esta especificação de serviço tem por objetivo definir e orientar os requisitos 

ambientais que devem ser observados na exploração de jazidas de materiais a serem 
utilizados nos serviços previstos. As jazidas só poderão ser exploradas após a obtenção da 
Licença Ambiental junto ao órgão licenciador competente, que deverá ser providenciada 
pela executante e arquivada junto ao “Livro de ocorrências” da obra. 

No caso de utilização de áreas já oneradas, deve ser firmado contrato específico 
entre a executante e o detentor do direito minerário, especificando todas as medidas 
ambientais compensatórias a serem atendidas antes da devolução da mesma área. Deve 
ser obedecido o plano de exploração da jazida, indicado no “Projeto Final de Engenharia”, 
de modo a minimizar os danos inevitáveis e possibilitar a recuperação ambiental, após a 
retirada de todos os equipamentos. Todas as operações referentes à exploração da jazida 
devem ser executadas em etapas, de acordo com o avanço da lavra. 

A exploração de areais em leitos de rios deve ser conduzida de modo a se assegurar 
a formação de bacias pouco profundas, não se admitindo a escavação dos barrancos nem a 
remoção da mata ciliar. No caso de utilização de dragagem, por bombas de sucção 
instaladas sobre barcaças, a areia deverá ser transportada, por dutos, até fora da faixa de 
preservação permanente. Neste caso, a água utilizada para lavagem da areia deverá passar 
por caixa de decantação antes de retornar ao rio. 

Quando da desativação de jazidas de areia em leitos ativos, deve ser procedida a 
recomposição do leito, especialmente se tiverem sido produzidas cavas em locais próximos 
de áreas urbanas, a menos que outros usos estejam previstos em projeto; as áreas de 
jazidas, após a escavação, devem ser conformadas com abrandamento dos taludes, de 
modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo natural, operação realizada antes do 
espalhamento do solo orgânico. O adequado manejo ambiental das jazidas é condição para 
a aceitação dos serviços para os quais se destinam os materiais delas obtidos. 

Os bota-foras devem ser preferencialmente, localizados na faixa de domínio e à 
jusante da rodovia, com relação ao sistema de drenagem natural, evitando-se bota-foras 
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que interceptem ou perturbem cursos d’água, caminhos preferenciais de drenagem ou em 
locais que apresentem sinais de processos erosivos. O espalhamento de material para 
constituição de bota-foras deve ser efetuado com trator de esteira com lâmina, em camadas 
com espessura máxima de 0,30m. Após a conformação do bota-fora, deve ser implantado 
sistema de drenagem das águas pluviais compatível com as características de 
deformabilidade e compressibilidade do maciço, de forma a evitar que o escoamento das 
águas pluviais possa carrear o material depositado causando erosões e assoreamentos. 

Deve ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, inclusive os de 3ª categoria, após 
conformação final, a fim de protegê-los contra processos erosivos e incorporá-los à 
paisagem local. 

Ainda deve ser feita a recuperação do caminho de serviço, no qual este é uma via 
construída para garantir o trânsito de equipamentos e veículos em operação, com as 
finalidades de interligar cortes e aterros, assegurar acesso ao canteiro de serviço, 
empréstimos, jazidas, obras de arte, fontes de abastecimento de água e instalações 
previstas no canteiro da obra. São exigidos os seguintes cuidados de preservação 
ambiental: 

- Os caminhos de serviços somente devem ser executados diante de 
acompanhamento e orientação no que tange à proteção ambiental; 

- Após a conclusão das obras que exigem a construção de caminhos de serviços, 
este deve ser eliminado e a área recuperada ao uso original, devendo os restos de 
demolição das obras provisórias serem removidos para locais apropriados, onde não 
possam entulhar talvegues ou agredir o ambiente; 

- A contratada deve evitar, durante a vigência do contrato, que os caminhos de 
serviços, pelo uso indevido de terceiros, venham a se tornar servidão, bem como deve 
impedir construções por terceiros na sua faixa ou a permanência de casas de seus 
agregados, após a conclusão das obras; 

- Para fins de recuperar o uso original nas áreas desmatadas, o material de limpeza 
proveniente dos caminhos de serviços deve ser estocado para posterior incorporação na 
própria área, visando a recuperação original, a não ser que o caminho coincida com o corpo 
estradal. 

Tem-se também o manejo ambiental do canteiro de obras, este tem por objetivo 
definir e orientar os requisitos ambientais que devem ser observados na instalação, 
operação e desmobilização de canteiros de obras; entende-se como canteiro de obra, o 
conjunto de elementos necessários para a execução de uma obra rodoviária, o qual é 
composto, em geral, por: alojamentos, edificações para fiscalização, administração, 
serviços, almoxarifado, refeitório, posto médico e ambulatório; postos de abastecimento, 
lavagem e troca de óleo; central de britagem; usinas de asfalto, concreto e solo; pátio de 
brita, areia e bota-fora; carpintaria, pintura e armação, sanitários, guarita e estacionamento. 
Os canteiros devem se localizar, preferencialmente, em áreas anteriormente degradadas, 
respeitando distâncias seguras com relação a residências e núcleos urbanos. 

A área afetada pelas operações de construção do canteiro deve ser recuperada 
mediante a remoção das construções provisórias, limpeza e recomposição ambiental. Os 
solos vegetais removidos de área destinada à instalação do canteiro de obra devem ser 
estocados em local não sujeito à erosão, devendo ser reincorporados à área de origem após 
a desmobilização. 

As áreas de empréstimos devem ter seu aproveitamento dependente da ocorrência 
de materiais adequados e respectiva exploração em condições econômicas, mediante 
autorização da Fiscalização; sempre que possível, devem ser executados empréstimos 
contíguos ao corpo estradal, resultando sua escavação em alargamento dos cortes. 

Nas explorações das caixas de empréstimos adotam-se as seguintes 
recomendações de preservação ambiental: 

- O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza 
executados dentro dos limites da área deve ser retirado e estocado de forma que após a 
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exploração do empréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada reintegrando-a 
à paisagem; 

- O material vegetal deve ser removido e estocado conforme as indicações do 
projeto. A remoção ou estocagem dependerá da eventual utilização, não sendo permitida a 
permanência de entulhos nas adjacências da plataforma de modo a provocar a obstrução do 
sistema de drenagem natural da obra ou problemas ambientais; 

- Evitar a localização de empréstimos em áreas de boa aptidão agrícola; 
- Evitar a exploração de empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de 

preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades; 
- As áreas de empréstimos, após a escavação, devem ser reconformadas com 

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo 
natural, operação realizada antes do espalhamento do solo orgânico; 

- As áreas de empréstimos devem ser convenientemente drenadas de modo a evitar 
o acúmulo de águas e os efeitos da erosão, exceto no semiárido, quando poderão ser 
executadas caixas de empréstimos para retenção e acúmulo de água; 

- O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, deve 
ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde há alguma área com relevante 
interesse paisagístico ou ecológico. 

 
V - ENTREGA DA OBRA 

 
A obra será entregue em perfeito estado de conservação, com todas as 

implantações de concreto para meio-fio e sarjeta, alvenaria para travamento, concreto 
para calçada e limpeza da obra, em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 
testada.  

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 
comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO.  

Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso 
I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 de Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 94), 
onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

 
VI - PRESCRIÇÕES DIVERSAS  

 
Todas as imperfeições decorrentes da obra como: implantações de concreto para 

meio-fio e sarjeta, alvenaria para travamento, concreto para calçada e limpeza da 
obra, deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela 
CONTRATANTE. 
 

Cerejeiras/RO, janeiro de 2019. 

 

____________________________ 

Responsável Técnico  


