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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este memorial busca representar e esclarecer o serviço de Manutenção, 

Recuperação/Requalificação dos Sistema

Cidade de Irecê - BA. 

 

 

2 – MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO

VIÁRIO E CALÇADAS 

 

2.1 - PARALELEPÍPEDO

Sobre o subleito preparado, espalha

sua espessura deverá ser de 10 cm, e que a soma da altura do pedrisco mais o 

paralelepípedo não seja inferior a 15 cm.

 

Logo após concluídos os serviços de base de pedrisco e determinados os pontos de níveis 

(cotas) nas linhas d’águas e eixos da rua, deverá te

paralelepípedos, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao abaulamento estabelecidos 

no projeto. 

 

As juntas de cada fiada deverão ser alternativas com relação às fiadas vizinhas, de modo 

que cada junta fique defronte ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio. Os 

paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem 

depositados à margem da pista, na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos 

poderão ser colocados sobre o subleito já preparado com pedrisco, desde que seja feita a 

sua distribuição das linhas de referência para o assentamento.

 

Os paralelepípedos deverão ser em pedras de basalto com, terão a quantidade máxima de 

trinta e seis unidades (36) por metro 

 

2.1.1 - Rejuntamento

 

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 

assentamento e espalha-se inicialmente uma camada de areia artificial basáltica sobre o 
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Este memorial busca representar e esclarecer o serviço de Manutenção, 

Requalificação dos Sistema Viário e Calçadas, em diversos logradouros da 

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA 

PARALELEPÍPEDO 

Sobre o subleito preparado, espalha-se o pedrisco regularmente, em tal quantidade que a 

espessura deverá ser de 10 cm, e que a soma da altura do pedrisco mais o 

paralelepípedo não seja inferior a 15 cm. 

Logo após concluídos os serviços de base de pedrisco e determinados os pontos de níveis 

(cotas) nas linhas d’águas e eixos da rua, deverá ter início os serviços de assentamento de 

paralelepípedos, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao abaulamento estabelecidos 

As juntas de cada fiada deverão ser alternativas com relação às fiadas vizinhas, de modo 

onte ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio. Os 

paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem 

depositados à margem da pista, na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos 

bre o subleito já preparado com pedrisco, desde que seja feita a 

sua distribuição das linhas de referência para o assentamento. 

Os paralelepípedos deverão ser em pedras de basalto com, terão a quantidade máxima de 

trinta e seis unidades (36) por metro quadrado. 

Rejuntamento 

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 

se inicialmente uma camada de areia artificial basáltica sobre o 
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Este memorial busca representar e esclarecer o serviço de Manutenção, 

Viário e Calçadas, em diversos logradouros da 

DO SISTEMA 

se o pedrisco regularmente, em tal quantidade que a 

espessura deverá ser de 10 cm, e que a soma da altura do pedrisco mais o 

Logo após concluídos os serviços de base de pedrisco e determinados os pontos de níveis 

r início os serviços de assentamento de 

paralelepípedos, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao abaulamento estabelecidos 

As juntas de cada fiada deverão ser alternativas com relação às fiadas vizinhas, de modo 

onte ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio. Os 

paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem 

depositados à margem da pista, na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos 

bre o subleito já preparado com pedrisco, desde que seja feita a 

Os paralelepípedos deverão ser em pedras de basalto com, terão a quantidade máxima de 

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 

se inicialmente uma camada de areia artificial basáltica sobre o 
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pavimento e por meio de vassourões adequados força

preencher as juntas dos paralelepípedos.

 

Em caso de chuva e consequente carregamento do pó de pedra pela água, a mesma deverá 

ser recolocada para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo prazo.

2.1.2 - Compactação

Logo após a conclusão dos serviços de rejuntamento dos paralelepípedos, o calçamento 

deverá ser compactado, num prazo máximo de 72 horas, observando as condições 

climáticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, com peso mínimo de 10 toneladas.

 

A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de 

modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a 

completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar mais nenhuma 

movimentação da base pela passagem do rolo.

 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser 

prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepípedos com 

maior ou menor adição do material do assentamento, em quan

correção do defeito verificado.

 

A compactação das partes inacessíveis ao rolo compactador deverá ser efetuada por meio 

de soquetes manuais adequados ou compactador vibratório tipo sapo.

 

Durante todo o período da construção do

construídas valetas provisórias que desviem as enxurradas e não será permitido tráfego 

sobre a pista em construção. Para tanto deverá ser providenciada a sinalização necessária.

 

2.2 - PISO INTERTRAVADO

 

Trata-se de blocos de concreto pré

travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem 

necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. Os blocos serão assentados 

sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas.
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pavimento e por meio de vassourões adequados força-se a penetração desse material, até 

preencher as juntas dos paralelepípedos. 

Em caso de chuva e consequente carregamento do pó de pedra pela água, a mesma deverá 

ser recolocada para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo prazo.

Compactação 

após a conclusão dos serviços de rejuntamento dos paralelepípedos, o calçamento 

deverá ser compactado, num prazo máximo de 72 horas, observando as condições 

climáticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, com peso mínimo de 10 toneladas.

erá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de 

modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a 

completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar mais nenhuma 

e pela passagem do rolo. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser 

prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepípedos com 

maior ou menor adição do material do assentamento, em quantidade suficiente à completa 

correção do defeito verificado. 

A compactação das partes inacessíveis ao rolo compactador deverá ser efetuada por meio 

de soquetes manuais adequados ou compactador vibratório tipo sapo. 

Durante todo o período da construção do pavimento até a sua conclusão deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviem as enxurradas e não será permitido tráfego 

sobre a pista em construção. Para tanto deverá ser providenciada a sinalização necessária.

PISO INTERTRAVADO 

locos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, 

travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem 

necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. Os blocos serão assentados 

mada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas. 
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ação desse material, até 

Em caso de chuva e consequente carregamento do pó de pedra pela água, a mesma deverá 

ser recolocada para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo prazo. 

após a conclusão dos serviços de rejuntamento dos paralelepípedos, o calçamento 

deverá ser compactado, num prazo máximo de 72 horas, observando as condições 

climáticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, com peso mínimo de 10 toneladas. 

erá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de 

modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a 

completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar mais nenhuma 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser 

prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepípedos com 

tidade suficiente à completa 

A compactação das partes inacessíveis ao rolo compactador deverá ser efetuada por meio 

pavimento até a sua conclusão deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviem as enxurradas e não será permitido tráfego 

sobre a pista em construção. Para tanto deverá ser providenciada a sinalização necessária. 

fabricados, assentados sobre um colchão de areia, 

travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem 

necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. Os blocos serão assentados 
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Os blocos a serem empregados (itens 3.1 e 3.2), serão de concreto vibro

resistência final a compressão e abrasão de no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT 

e nas dimensões e modelos conforme projeto.

 

Os cortes de peças para encaixes de formação dos pavimentos. Deverão ser observadas as 

espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 6cm.

 

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito,

degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos 

apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas para portadores de 

deficiência e curvaturas de esquinas.

 

Para evitar irregularidades nas superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do 

assentamento dos blocos. Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se dará 

sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de 5cm, 

ambas compactadas. 

Posteriormente, far-se-á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, 

após o que a área não pode mais ser pisada. Onde houver trânsito de veículos sobre o 

pavimento, o assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de cam

de brita de 3cm e contra piso de concreto armado, com espessura de 5cm. Posteriormente 

far-se-á o aplainamento da superfície com uso de régua a piso será executado com tela de 

aço soldada (Q-47 – 15X15cm 

 

O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável 

pelo rejunte e nova compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam 

preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito 

sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos.

 

2.3 – CALCADAS EM CONCRETO

 

Os passeios serão executados com concreto simples Fck=12 MPa

obedecendo o alinhamento das ruas e guias, sendo as superfícies divididas em painéis por 

juntas de madeira. O acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado 

alisamento do concreto. Caso o passeio não seja suficiente p

muros de casas existentes, será necessário contenção executada com bloco cerâmico, pré

moldados de concreto ou alvenaria de pedra para evitar “fuga” do material de base e 

posterior rompimento do passeio executado.
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Os blocos a serem empregados (itens 3.1 e 3.2), serão de concreto vibro-prensado, com 

resistência final a compressão e abrasão de no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT 

delos conforme projeto. 

Os cortes de peças para encaixes de formação dos pavimentos. Deverão ser observadas as 

espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 6cm.

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, 

degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos 

apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas para portadores de 

deficiência e curvaturas de esquinas. 

s nas superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do 

assentamento dos blocos. Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se dará 

sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de 5cm, 

á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, 

após o que a área não pode mais ser pisada. Onde houver trânsito de veículos sobre o 

pavimento, o assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de cam

de brita de 3cm e contra piso de concreto armado, com espessura de 5cm. Posteriormente 

á o aplainamento da superfície com uso de régua a piso será executado com tela de 

15X15cm – fio 3,0 x 3,0mm). 

a colocação de uma camada de areia fina (que será responsável 

pelo rejunte e nova compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam 

preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito 

derá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos.

CALCADAS EM CONCRETO 

Os passeios serão executados com concreto simples Fck=12 MPa e espessura de 7 cm, 

obedecendo o alinhamento das ruas e guias, sendo as superfícies divididas em painéis por 

juntas de madeira. O acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado 

alisamento do concreto. Caso o passeio não seja suficiente para alinhar-se às paredes e 

muros de casas existentes, será necessário contenção executada com bloco cerâmico, pré

moldados de concreto ou alvenaria de pedra para evitar “fuga” do material de base e 

posterior rompimento do passeio executado. 
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prensado, com 

resistência final a compressão e abrasão de no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT 

Os cortes de peças para encaixes de formação dos pavimentos. Deverão ser observadas as 

espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 6cm. 

sem a existência de desníveis, 

degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos 

apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas para portadores de 

s nas superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do 

assentamento dos blocos. Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se dará 

sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de 5cm, 

á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, 

após o que a área não pode mais ser pisada. Onde houver trânsito de veículos sobre o 

pavimento, o assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada 

de brita de 3cm e contra piso de concreto armado, com espessura de 5cm. Posteriormente 

á o aplainamento da superfície com uso de régua a piso será executado com tela de 

a colocação de uma camada de areia fina (que será responsável 

pelo rejunte e nova compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam 

preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito 

derá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos. 

e espessura de 7 cm, 

obedecendo o alinhamento das ruas e guias, sendo as superfícies divididas em painéis por 

juntas de madeira. O acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado 

se às paredes e 

muros de casas existentes, será necessário contenção executada com bloco cerâmico, pré-

moldados de concreto ou alvenaria de pedra para evitar “fuga” do material de base e 
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O terreno do passeio após o acerto ou aterro, deverá ser fortemente apiloado na umidade 

adequada com soquete de pelo menos 10 kg. O afastamento máximo entre juntas paralelas 

será de 2,00m. A declividade transversal dos passeios será de 3% (três por cento) e a 

declividade longitudinal deverá acompanhar a das guias. Será de responsabilidade da 

contratante a execução de rampas de acesso em conformidade com Normas Brasileiras.

 

 

2.4 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 

2.4.1 – Materiais aplicáveis

 

a) Para pintura de ligação

A pintura de ligação constitui

quando utilizado sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de 

um novo revestimento betuminoso, promove a aderência e impermeabilização entre este 

revestimento e a camada subjacente.

 

Trata-se de uma emulsão asfáltica de ruptura rápida, tipo RR

chegada no local da aplicação. A taxa de aplicação deverá situar

1,0 1/m² após a diluição com água, máximo de 20%, a cr

 

A emulsão asfáltica deverá atender aos critérios estabelecidos na especificação DNIT 

145/2010 - ES. 

 

b) Para revestimento 

O revestimento constitui-se de Pré

 

Os materiais para a execução do 

precisam atender as características preconizadas na Especificação DNIT 153/2010

 

Os materiais asfálticos a serem utilizados deverão ser as emulsões asfálticas catiônicas tipos 

RL – 1C ou RM – 1C. 
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passeio após o acerto ou aterro, deverá ser fortemente apiloado na umidade 

adequada com soquete de pelo menos 10 kg. O afastamento máximo entre juntas paralelas 

será de 2,00m. A declividade transversal dos passeios será de 3% (três por cento) e a 

de longitudinal deverá acompanhar a das guias. Será de responsabilidade da 

contratante a execução de rampas de acesso em conformidade com Normas Brasileiras.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Materiais aplicáveis 

Para pintura de ligação 

constitui-se na aplicação de uma camada de material betuminoso que, 

quando utilizado sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de 

um novo revestimento betuminoso, promove a aderência e impermeabilização entre este 

a camada subjacente. 

se de uma emulsão asfáltica de ruptura rápida, tipo RR-1C, que deve estar pura até a 

chegada no local da aplicação. A taxa de aplicação deverá situar-se em torno de 0,8/m² a 

1,0 1/m² após a diluição com água, máximo de 20%, a critério da fiscalização.

A emulsão asfáltica deverá atender aos critérios estabelecidos na especificação DNIT 

se de Pré-Misturado a Frio (PMF), de graduação densa.

Os materiais para a execução do Pré-Misturado a Frio (PMF), de graduação densa, 

precisam atender as características preconizadas na Especificação DNIT 153/2010

Os materiais asfálticos a serem utilizados deverão ser as emulsões asfálticas catiônicas tipos 
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passeio após o acerto ou aterro, deverá ser fortemente apiloado na umidade 

adequada com soquete de pelo menos 10 kg. O afastamento máximo entre juntas paralelas 

será de 2,00m. A declividade transversal dos passeios será de 3% (três por cento) e a 

de longitudinal deverá acompanhar a das guias. Será de responsabilidade da 

contratante a execução de rampas de acesso em conformidade com Normas Brasileiras. 

se na aplicação de uma camada de material betuminoso que, 

quando utilizado sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de 

um novo revestimento betuminoso, promove a aderência e impermeabilização entre este 

1C, que deve estar pura até a 

se em torno de 0,8/m² a 

itério da fiscalização. 

A emulsão asfáltica deverá atender aos critérios estabelecidos na especificação DNIT 

Misturado a Frio (PMF), de graduação densa. 

Misturado a Frio (PMF), de graduação densa, 

precisam atender as características preconizadas na Especificação DNIT 153/2010- ES. 

Os materiais asfálticos a serem utilizados deverão ser as emulsões asfálticas catiônicas tipos 
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2.4.2 – Micro revestimento asfáltico a frio com emprego de emulsão asfáltica 

modificada por polímero 

DNER-ES – 320/97

 

 

2.4.2.1 Características

Espessuras 

 6 a 20 mm por camada para aplicações regulares;

 38 mm para operações de 

No micro revestimento o tamanho maior do agregado não é parâmetro determinante das 

taxas de aplicação / espessura das camadas.

 

Agregado tendendo a granulometria grossa deve ser aplicado em camada mais espessa, 

caso contrário não haverá suficiente imersão da fração de agregado maior dentro da 

argamassa, causando desprendimento do mesmo pela borracha da caixa espalhadora ou 

rejeição pelo tráfego. 

 

Para camadas regulares ou reperfilamento, admite

dimensão do maior agregado componente do traço.

 

Para preenchimento de trilhas de rodas, admite

utilizando-se de traço grosso. 

 

Do ponto de vista da aplicação

 2 a 3 minutos de tempo de mistura;

 1 hora máxima para abertura ao tráfego;

 1/2 hora máxima para a cura.

Desempenho a longo prazo 

 Aderência; 

 Resistência ao trincamento;

 Espessura consistente. 

 

2.4.2.2 Componentes do micro revestimento
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o revestimento asfáltico a frio com emprego de emulsão asfáltica 

modificada por polímero – DNIT-ES – 035/2004 – DNER

320/97 

Características 

6 a 20 mm por camada para aplicações regulares; 

38 mm para operações de preenchimento de trilhas de rodas. 

No micro revestimento o tamanho maior do agregado não é parâmetro determinante das 

taxas de aplicação / espessura das camadas. 

Agregado tendendo a granulometria grossa deve ser aplicado em camada mais espessa, 

contrário não haverá suficiente imersão da fração de agregado maior dentro da 

argamassa, causando desprendimento do mesmo pela borracha da caixa espalhadora ou 

Para camadas regulares ou reperfilamento, admite-se a espessura por camada de até 1,5 x a 

dimensão do maior agregado componente do traço. 

Para preenchimento de trilhas de rodas, admite-se a espessura da camada de até 38 mm, 

 

Do ponto de vista da aplicação 

2 a 3 minutos de tempo de mistura; 

a máxima para abertura ao tráfego; 

1/2 hora máxima para a cura. 

Resistência ao trincamento; 

 

Componentes do micro revestimento 
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o revestimento asfáltico a frio com emprego de emulsão asfáltica 

DNER-ES-389/99 / 

No micro revestimento o tamanho maior do agregado não é parâmetro determinante das 

Agregado tendendo a granulometria grossa deve ser aplicado em camada mais espessa, 

contrário não haverá suficiente imersão da fração de agregado maior dentro da 

argamassa, causando desprendimento do mesmo pela borracha da caixa espalhadora ou 

da de até 1,5 x a 

se a espessura da camada de até 38 mm, 
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 Asfalto; 

 Água; 

 Emulsificante (emulsão);

 Polímero; 

 Agregado mineral; 

 Aditivo sólido (Filler mineral);

 Aditivo líquido. 

 

Mistura de Emulsão-Agregado

 

O equilíbrio entre a concentração do emulsificante interfacial e a solução se perturba pela 

introdução do agregado carregado.

A aderência do emulsificante à superfície do agreg

concentrações do emulsificante. Os glóbulos de asfalto começam a flocular.

 

Características do Agregado 

 

O agregado deve ser 100% triturado.

Partículas arredondadas e grandes promovem o desprendimento das mesmas no pavimento.

O agregado deve ser duro e limpo para assegurar vínculo forte entre ele e o asfalto.

Equivalente areia (DNER ME 054) deve ser maior ou igual a 60%.

Resistência à abrasão (DNER ME 035) deve ser menor que 40%.

Material 100% britado (angularidade).

 

 

2.4.2.3 Equipamento / aplicação

 

O micro revestimento asfáltico a frio é aplicado com um equipamento específico, 

denominado de usina móvel de micro, constituído de silos de agregados, de filler, de fibras, 

tanques de emulsão, de água e de aditivo líquido, um mistu

(pug-mill), montados sobre chassi, e uma caixa distribuidora dotada de eixos helicoidais 

para promover a constante homogeneidade da mistura

asfáltica em seu estado fluido.
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Emulsificante (emulsão); 

Aditivo sólido (Filler mineral); 

Agregado 

O equilíbrio entre a concentração do emulsificante interfacial e a solução se perturba pela 

introdução do agregado carregado. 

A aderência do emulsificante à superfície do agregado causa uma diminuição das 

concentrações do emulsificante. Os glóbulos de asfalto começam a flocular. 

agregado deve ser 100% triturado. 

Partículas arredondadas e grandes promovem o desprendimento das mesmas no pavimento.

agregado deve ser duro e limpo para assegurar vínculo forte entre ele e o asfalto.

Equivalente areia (DNER ME 054) deve ser maior ou igual a 60%. 

Resistência à abrasão (DNER ME 035) deve ser menor que 40%. 

Material 100% britado (angularidade). 

Equipamento / aplicação 

O micro revestimento asfáltico a frio é aplicado com um equipamento específico, 

denominado de usina móvel de micro, constituído de silos de agregados, de filler, de fibras, 

tanques de emulsão, de água e de aditivo líquido, um misturador de eixo duplo e paletas 

mill), montados sobre chassi, e uma caixa distribuidora dotada de eixos helicoidais 

para promover a constante homogeneidade da mistura 

asfáltica em seu estado fluido. 
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O equilíbrio entre a concentração do emulsificante interfacial e a solução se perturba pela 

ado causa uma diminuição das 

Partículas arredondadas e grandes promovem o desprendimento das mesmas no pavimento. 

agregado deve ser duro e limpo para assegurar vínculo forte entre ele e o asfalto. 

O micro revestimento asfáltico a frio é aplicado com um equipamento específico, 

denominado de usina móvel de micro, constituído de silos de agregados, de filler, de fibras, 

rador de eixo duplo e paletas 

mill), montados sobre chassi, e uma caixa distribuidora dotada de eixos helicoidais 
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A ausência desta mistura (complementar) junto à caixa

ruptura da emulsão asfáltica (fenômeno denominado “ruptura por inércia”), 

impossibilitando a aplicação da mistura asfáltica.

 

 

2.4.2.4 Liberação do tráfego

 
 Cimento Asfáltico: a liberação pode

ligante, exigindo-se o controle de velocidade do tráfego usuário 

máxima de 40 km/h. 

 Emulsão Asfáltica: o tráfego só deverá ser liberado após se assegurar o 

desenvolvimento completo da adesividade passiva (resistência ao arrancamento), 

propriedade que nesta alternativa requer tempos maiores; esta avaliação deve ser 

feita no começo da obra, estabelecendo

ordem de 48 horas, o qual poderá ser alargado ou reduzido conforme as 

constatações. 

Após a aplicação da camada de micro revestimento, é necessário aguardar período de 

ruptura total e cura, para a evaporação da umidade constituinte do sistema e estabilidade 

(coesividade) da mistura asfáltica, ao período de uma (01) hora (exposição ao sol) e 

abertura ao tráfego. 

 

Para as obras viárias, a ação do tráfego é suficiente para garantir a compactação da camada 

(delgada) de micro revestimento.

 

2.4.3 Concreto Betuminoso usinado a quente

 

2.4.3.1 – OBJETIVO 
 
Definir os critérios que orientam a produção, execução, aceitação e medição de concreto 
betuminoso usinado a quente 
Município de Irecê/BA sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura deste Município. 
A fonte para esta especificação é oriunda 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 
 
2.4.3.2 - DEFINIÇÃO 
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A ausência desta mistura (complementar) junto à caixa distribuidora pode promover a 

ruptura da emulsão asfáltica (fenômeno denominado “ruptura por inércia”), 

impossibilitando a aplicação da mistura asfáltica. 

Liberação do tráfego 

Cimento Asfáltico: a liberação pode-se processar após o resfriamento total 

se o controle de velocidade do tráfego usuário 

Emulsão Asfáltica: o tráfego só deverá ser liberado após se assegurar o 

desenvolvimento completo da adesividade passiva (resistência ao arrancamento), 

iedade que nesta alternativa requer tempos maiores; esta avaliação deve ser 

feita no começo da obra, estabelecendo-se, para orientação inicial, um repouso da 

ordem de 48 horas, o qual poderá ser alargado ou reduzido conforme as 

ão da camada de micro revestimento, é necessário aguardar período de 

ruptura total e cura, para a evaporação da umidade constituinte do sistema e estabilidade 

(coesividade) da mistura asfáltica, ao período de uma (01) hora (exposição ao sol) e 

Para as obras viárias, a ação do tráfego é suficiente para garantir a compactação da camada 

(delgada) de micro revestimento. 

Concreto Betuminoso usinado a quente 

Definir os critérios que orientam a produção, execução, aceitação e medição de concreto 
betuminoso usinado a quente - CBUQ a ser adquirido para aplicação nas Ruas do 
Município de Irecê/BA sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura deste Município. 

fonte para esta especificação é oriunda das especificações do DNIT e Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, EP – DE – P00/027.
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distribuidora pode promover a 

ruptura da emulsão asfáltica (fenômeno denominado “ruptura por inércia”), 

se processar após o resfriamento total do 

se o controle de velocidade do tráfego usuário – velocidade 

Emulsão Asfáltica: o tráfego só deverá ser liberado após se assegurar o 

desenvolvimento completo da adesividade passiva (resistência ao arrancamento), 

iedade que nesta alternativa requer tempos maiores; esta avaliação deve ser 

se, para orientação inicial, um repouso da 

ordem de 48 horas, o qual poderá ser alargado ou reduzido conforme as 

ão da camada de micro revestimento, é necessário aguardar período de 

ruptura total e cura, para a evaporação da umidade constituinte do sistema e estabilidade 

(coesividade) da mistura asfáltica, ao período de uma (01) hora (exposição ao sol) e 

Para as obras viárias, a ação do tráfego é suficiente para garantir a compactação da camada 

Definir os critérios que orientam a produção, execução, aceitação e medição de concreto 
CBUQ a ser adquirido para aplicação nas Ruas do 

Município de Irecê/BA sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura deste Município. 
Departamento de 

P00/027. 
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Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, co
características específicas. É composta de agregado graduado, cimento asfáltico 
modificados ou não por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler,e 
melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode ser 
empregado como revestimento, camada de ligação, 
estrutural do pavimento. 
 
2.4.3.3 – MATERIAIS 
 
Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, 
material de enchimento, fíler, ligante 
 
Os materiais utilizados devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações 
aprovadas por esta fiscalização.
 
2.4.3.3.1- Cimento Asfáltico 
 
Podem ser empregados cimentos asfálticos modificados
 
» CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85
especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
especificação que estiver em vigor na época de sua utilização;
 
» Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS, que deve atender o especificado 
no anexo D, ou a especificação que estiver em vigor na época de sua utilização.
 
Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de 
caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia 
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 
dois eventos ultrapassar 10 dias.
 
Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 
conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o
 
2.4.3.3.2- Agregados 
 
3.2.1 - Agregado Graúdo 
Deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, 
limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos 
seguintes requisitos: 
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Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, co
características específicas. É composta de agregado graduado, cimento asfáltico 
modificados ou não por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler,e 
melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode ser 

pregado como revestimento, camada de ligação, binder, regularização ou reforço 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, 
material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de adesividade, se necessário. 

Os materiais utilizados devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações 
aprovadas por esta fiscalização. 

 

Podem ser empregados cimentos asfálticos modificados ou não por polímero: 

70 e CAP 85-100, classificação por penetração, atendendo ao 
especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; apresentada no anex
especificação que estiver em vigor na época de sua utilização; 

» Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS, que deve atender o especificado 
no anexo D, ou a especificação que estiver em vigor na época de sua utilização.

gamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de 
caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia 

gamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 
dois eventos ultrapassar 10 dias. 

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 
conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, 
limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos 
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Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com 
características específicas. É composta de agregado graduado, cimento asfáltico 
modificados ou não por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler,e 
melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode ser 

, regularização ou reforço 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, 
asfáltico, e melhorador de adesividade, se necessário.  

Os materiais utilizados devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações 

 

, classificação por penetração, atendendo ao 
especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agência Nacional 

ANP; apresentada no anexo C, ou à 

» Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS, que deve atender o especificado 
no anexo D, ou a especificação que estiver em vigor na época de sua utilização. 

gamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de 
caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia 

gamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, 
limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve atender aos 
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a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51(1);
 
b) admite-se excepcionalmente agregados com valores com índice de desgaste Los Angeles
superior a 50% se: 
 
- apresentarem comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior; a 
degradação do agregado após a compactação Marshall, com ligante IDml, e sem ligante 
IDm, determinada conforme método DNER ME 401(2), deve apresentar valores IDml 
5% e IDm≤ 8%. 
 
c) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na 
peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem;
 
d) índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, conf
6954(3); 
 
e) os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos à 
avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER ME 
089(4). 
 
3.2.2 - Agregado Miúdo 
 
Pode constituir-se por areia, pó d
individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve ser 
atendido, ainda, o seguinte requisito:
 
a) o equivalente de areia conforme NBR 12052(5) da mistura dos agreg
ser igual ou superior a 55%. 
 
3.2.3 - Material de Enchimento 
 
O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como 
cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 
367(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser 
atendida deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1.
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a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51(1); 

se excepcionalmente agregados com valores com índice de desgaste Los Angeles

apresentarem comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior; a 
degradação do agregado após a compactação Marshall, com ligante IDml, e sem ligante 
IDm, determinada conforme método DNER ME 401(2), deve apresentar valores IDml 

c) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na 
peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem;

d) índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, conf

e) os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos à 
avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER ME 

se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar partículas 
individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve ser 
atendido, ainda, o seguinte requisito: 

a) o equivalente de areia conforme NBR 12052(5) da mistura dos agregados miúdos, deve 

Material de Enchimento – Fíler 

O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como 
cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 
67(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser 

atendida deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1. 
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se excepcionalmente agregados com valores com índice de desgaste Los Angeles 

apresentarem comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior; a 
degradação do agregado após a compactação Marshall, com ligante IDml, e sem ligante 
IDm, determinada conforme método DNER ME 401(2), deve apresentar valores IDml ≤ 

c) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na 
peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma face fragmentada pela britagem; 

d) índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 

e) os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos à 
avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos, conforme DNER ME 

e pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar partículas 
individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Deve ser 

ados miúdos, deve 

O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como 
cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 
67(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser 
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3.2.4 - Melhorador de Adesividade
 
A adesividade do ligante asfáltico
12583(7) e NBR 12584(8). Quando não houver boa adesividade deve
melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios.
 
2.4.3.4 - Composição da Mistura
  
A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função da utilização 
prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como camada de 
rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da granulometria de proj
em vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao 
tráfego.  
 
A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2. 
 

 
O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requis
 
a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da espessura da 
camada compactada;  
 
b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior malha de 
cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total;
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Melhorador de Adesividade 

A adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os métodos NBR 
12583(7) e NBR 12584(8). Quando não houver boa adesividade deve-se empregar aditivo 
melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios.

Composição da Mistura 

ixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função da utilização 
vista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como camada de 

se conferir especial atenção à seleção da granulometria de proj
em vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao 

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2. 

 

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:  

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da espessura da 

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior malha de 
cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total;  
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aos agregados é determinada conforme os métodos NBR 
se empregar aditivo 

melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios. 

ixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função da utilização 
vista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como camada de 

se conferir especial atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo 
em vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao 

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.  

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da espessura da 

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior malha de 



                           
 
            ESTADO DA BAHIA

       PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
       Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

 
c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a 
tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa 
granulométrica adotada;  
 
d) o projeto da mistura pela dosagem Marsha
todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes da mistura, a 
energia de compactação determinada através do número de golpes deve ser definida em 
projeto. O número de golpes padrão é
especificadas outras energias; 
 
e) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, porcentagem de 
vazios e relação betume vazios devem atender aos limites apresentados na Tabela 3; 
 
f) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os requisitos 
da Tabela 3;  
 

 
g) recomenda-se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 a 
1,2(13);  
 
h) as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do agregado 
mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos em função do tamanho 
nominal máximo do agregado, conforme Tabela 4; 
 
i) recomenda-se que o teor ótimo de ligante situe
correspondente ao VAM mínimo, da dosagem Marshall; 
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c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a 
tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa 

d) o projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no mínimo a cada 6 meses, e 
todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes da mistura, a 
energia de compactação determinada através do número de golpes deve ser definida em 
projeto. O número de golpes padrão é 75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser 
especificadas outras energias;  

e) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, porcentagem de 
vazios e relação betume vazios devem atender aos limites apresentados na Tabela 3; 

f) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os requisitos 

 

se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 a 

para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do agregado 
mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos em função do tamanho 
nominal máximo do agregado, conforme Tabela 4;  

se que o teor ótimo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante 
correspondente ao VAM mínimo, da dosagem Marshall;  
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c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a 
tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa 

ll deve ser refeito no mínimo a cada 6 meses, e 
todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes da mistura, a 
energia de compactação determinada através do número de golpes deve ser definida em 

75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser 

e) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, porcentagem de 
vazios e relação betume vazios devem atender aos limites apresentados na Tabela 3;  

f) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os requisitos 

 

se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 a 

para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do agregado 
mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos em função do tamanho 

teor de ligante 
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j) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por um dos 
procedimentos:   
 
Procedimento A  
 
 - determinação da densidade efetiva através da densidade máxi
Rice, conforme ASTM D 2041(14)
 
Procedimento B  
- determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e 
densidade real agregado. Admite
sendo  
a média aritmética entre a D1 e D2,; 
 
- as densidade aparente dos corpos de prova deve ser obtida através do método DNER ME 
117(15). 
 

Onde:  
 
P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%); 
 
P2 = porcentagem de agregado que passa na pene
peneira de abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%); 
 
P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%); 
 
DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm; 
 
DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica 
retido na peneira de abertura de 0,075 mm; 
 
DSR3= densidade real do agregado que passa na pen
 
DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 2,0 mm.
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j) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por um dos 

determinação da densidade efetiva através da densidade máxima teórica pelo método 
Rice, conforme ASTM D 2041(14) 

determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e 
densidade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva do agregado

mética entre a D1 e D2,;  

as densidade aparente dos corpos de prova deve ser obtida através do método DNER ME 

 

 

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%);  

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica retido na 
peneira de abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%);  

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%); 

DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm; 

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica 
retido na peneira de abertura de 0,075 mm;  

DSR3= densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075 mm; 

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 2,0 mm.
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j) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por um dos 

ma teórica pelo método 

determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e 
se a como densidade efetiva do agregado- (Dea) como 

as densidade aparente dos corpos de prova deve ser obtida através do método DNER ME 

 

ira de abertura de 2,0 mm, e fica retido na 

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%);  

DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm;  

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica 

eira de abertura de 0,075 mm;  

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 2,0 mm. 
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2.5 – GUIA (MEIO-FIO)

 

O elemento meio-fio de concreto extrusado deverá ser executado sobre a sub

extrusora, nas dimensões a seguir: 13 cm base x 22 cm altura (ver detalhe em projeto), 

moldado "in loco" com extrusora e juntas de dilatação a cada 12,0m, Fck mínimo de 15 

Mpa. 

 

A guia (meio-fio) pré-fabricado deve ter dimensões de 100x15x13x30 cm, rejuntamento 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e deverá estar preparado para solicitações de 

esforços dos pneus, tanto de veículos pequenos como de cargas. Para o assentamento 

deverá ser feito o preparo da base, com regularização e apiloamento manual do solo; a 

colocação deverá obedecer ao alinhamento determinado no projeto geométrico.

 

2.6 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 

Objetivando estabelecer as condições técnicas para a execução dos serviços de Pintura da 

Sinalização Horizontal das Pistas de Rolagem e Sinalização Vertical das ruas e avenida

Teremos: 

 

2.6.1 – Pré-marcação e alinhamento

A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de equipamentos de topografia, 

antes da aplicação da pintura definitiva.

 

2.6.2 – Preparo da superfície
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FIO) 

fio de concreto extrusado deverá ser executado sobre a sub

eguir: 13 cm base x 22 cm altura (ver detalhe em projeto), 

moldado "in loco" com extrusora e juntas de dilatação a cada 12,0m, Fck mínimo de 15 

fabricado deve ter dimensões de 100x15x13x30 cm, rejuntamento 

to e areia, traço 1:4, e deverá estar preparado para solicitações de 

esforços dos pneus, tanto de veículos pequenos como de cargas. Para o assentamento 

deverá ser feito o preparo da base, com regularização e apiloamento manual do solo; a 

bedecer ao alinhamento determinado no projeto geométrico.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Objetivando estabelecer as condições técnicas para a execução dos serviços de Pintura da 

Sinalização Horizontal das Pistas de Rolagem e Sinalização Vertical das ruas e avenida

marcação e alinhamento 

marcação será feita com base no projeto e com o uso de equipamentos de topografia, 

antes da aplicação da pintura definitiva. 

Preparo da superfície 
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fio de concreto extrusado deverá ser executado sobre a sub-base, com 

eguir: 13 cm base x 22 cm altura (ver detalhe em projeto), 

moldado "in loco" com extrusora e juntas de dilatação a cada 12,0m, Fck mínimo de 15 

fabricado deve ter dimensões de 100x15x13x30 cm, rejuntamento 

to e areia, traço 1:4, e deverá estar preparado para solicitações de 

esforços dos pneus, tanto de veículos pequenos como de cargas. Para o assentamento 

deverá ser feito o preparo da base, com regularização e apiloamento manual do solo; a 

bedecer ao alinhamento determinado no projeto geométrico. 

Objetivando estabelecer as condições técnicas para a execução dos serviços de Pintura da 

Sinalização Horizontal das Pistas de Rolagem e Sinalização Vertical das ruas e avenidas, 

marcação será feita com base no projeto e com o uso de equipamentos de topografia, 
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Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas 

ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. 

Quando a simples varrição ou jato de ar forem insuficientes, as superfícies

escovadas com uma solução adequada a esta finalidade. 

 

2.6.3 – Aplicação 

A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver seca e limpa e quando 

estiver sem ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta deverá

com as instruções do fabricante antes da aplicação. A tinta de

e aplicada na superfície do pavimento com equipamento

original sem adição de solventes. Se a tinta for ap

receber duas camadas sendo que a primei

da segunda.  

Sobre as marcas previamente locadas 

para produzir uma película de 0,4 mm de espessura, co

largura e cor uniforme.   

 

2.6.4 – Tinta 

 

2.6.4.1 Condições gerais

A tinta deve: 

 

- Ser à base de resina acrílica estirenada;

- Ser antiderrapante; 

- Permitir boa visibilidade sob iluminação natural e artificial;

- Manter inalteradas as cores por um p

descoloração; 

- Ser inerte à ação da temperatura, combustíveis, lubrificantes, luz e intempéries;

- Garantir boa aderência ao pavimento;

 

- Ser de fácil aplicação e de secagem rápida;

 

- Ser passível de remoção intencional, sem danos 

 

- Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração mediante aplicação de nova
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Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas 

ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. 

Quando a simples varrição ou jato de ar forem insuficientes, as superfícies

escovadas com uma solução adequada a esta finalidade.  

A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver seca e limpa e quando 

ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta deverá ser misturada de acordo

instruções do fabricante antes da aplicação. A tinta deverá ser totalmente misturada 

aplicada na superfície do pavimento com equipamento apropriado na sua consistência 

original sem adição de solventes. Se a tinta for aplicada com pincel, a superf

receber duas camadas sendo que a primeira deverá estar totalmente seca antes da aplicação 

Sobre as marcas previamente locadas será aplicado, em uma só demão, material suficiente 

para produzir uma película de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e nítidas e com 

Condições gerais 

Ser à base de resina acrílica estirenada; 

Permitir boa visibilidade sob iluminação natural e artificial; 

ores por um período mínimo de doze meses sem esmaecimento ou 

Ser inerte à ação da temperatura, combustíveis, lubrificantes, luz e intempéries;

Garantir boa aderência ao pavimento; 

Ser de fácil aplicação e de secagem rápida; 

Ser passível de remoção intencional, sem danos sensíveis à superfície onde for 

Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração mediante aplicação de nova
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Antes da aplicação da tinta, a superfície deve estar seca e limpa, sem sujeiras, óleos, graxas 

ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. 

Quando a simples varrição ou jato de ar forem insuficientes, as superfícies devem ser 

A pintura deverá ser executada somente quando a superfície estiver seca e limpa e quando 

ser misturada de acordo 

verá ser totalmente misturada 

apropriado na sua consistência 

licada com pincel, a superfície deverá 

antes da aplicação 

material suficiente 

claras e nítidas e com 

esmaecimento ou 

Ser inerte à ação da temperatura, combustíveis, lubrificantes, luz e intempéries; 

sensíveis à superfície onde for aplicada; 

Ser suscetível de rejuvenescimento ou de restauração mediante aplicação de nova camada; 
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- Ter possibilidade de ser aplicada, em condiç

de 3 a 35°C e umidade relativa d

cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;

- Não possuir capacidade destrutiva ou desag

- Não modificar as suas características ou deteriorar

meses, à temperatura máxima de 35° C em seu recipiente;

 

Cor 

 

A cor da tinta branca deverá estar de acordo com 

aceitando-se variações até o limite de Munsell N 9,

acordo com o código de cores Munsel

7,5/12, 10 YR 7,5/16 e 10YR 8,0/14.

 

2.6.4.2 Condições no recipiente

 

A tinta, logo após a abertura, não poderá apresent

ser facilmente dispersos por agitação

homogêneo. A tinta não poderá apresentar coágulos, nata, 

separação de cor. 

 

2.6.5 – Controles 

 

2.6.5.1 Controle Quantitativo

 

Na aplicação de faixas retas, as largura

em projeto mais que 5%. 

 

2.6.5.2 Controle Qualitativo

 

A CONTRATANTE, a seu critério, exigirá do fo

laboratório idôneo, que garantam as qualidades 

ainda, desde que marcado com a devida ant

que achar convenientes. Exigirá ain

públicas ou privadas, que atestem 
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Ter possibilidade de ser aplicada, em condições ambientais, em uma faixa de 

de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem precauções iniciais, sobre pavimentos 

cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C; 

Não possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde será 

características ou deteriorar-se após estocagem durante seis

meses, à temperatura máxima de 35° C em seu recipiente; 

A cor da tinta branca deverá estar de acordo com o código de cores Munsell N 9,5 

se variações até o limite de Munsell N 9,0. A cor da tinta amarela deverá 

acordo com o código de cores Munsell 10YR, 7,5/14, aceitando-se as variações 10 YR 

7,5/12, 10 YR 7,5/16 e 10YR 8,0/14. 

Condições no recipiente 

A tinta, logo após a abertura, não poderá apresentar sedimentos ou grumos que não 

ser facilmente dispersos por agitação manual e, quando agitada, deve apresentar aspecto 

derá apresentar coágulos, nata, caroços, películas, crostas ou 

Controle Quantitativo 

aplicação de faixas retas, as larguras das marcas não podem divergir daquelas fixadas 

Controle Qualitativo 

A CONTRATANTE, a seu critério, exigirá do fornecedor atestados emitidos por 

laboratório idôneo, que garantam as qualidades especificadas da tinta fornecid

ainda, desde que marcado com a devida antecedência, observar no local os testes e ensaios 

que achar convenientes. Exigirá ainda a seu critério, certificados emitidos por entidades

stem a capacidade da contratada de bem executar os serviços. 
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de temperatura 

iniciais, sobre pavimentos 

regadora ao pavimento onde será aplicada; 

se após estocagem durante seis 

o código de cores Munsell N 9,5 

. A cor da tinta amarela deverá estar de 

variações 10 YR 

umos que não possam 

apresentar aspecto 

caroços, películas, crostas ou 

daquelas fixadas 

rnecedor atestados emitidos por 

especificadas da tinta fornecida, podendo 

testes e ensaios 

emitidos por entidades 

de bem executar os serviços. 
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O controle visual do serviço será exercido pela 

rejeitar os serviços que não atendam as 

CONTRATANTE. 

 

2.6.6 – Proteção 

 

Todo material aplicado será protegido, até

a CONTRATADA a colocação de a

tráfego será feita após o tempo previsto pelo fabricante da tinta.

3 – DRENAGEM 

 

3.1 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 

Será realizada a escavação mecânica para abertura das valas para assentamento de 

tubulação. A profundidade das valas é variável, conforme o diâmetro da tubulação e 

especificações do levantamento topográfico.

 

O aterramento, contado a partir da geratriz superior do tubo, deverá respeitar uma altura 

mínima de 0,80 m, salvo em situações de impossibilidade de atingir esta medida.

 

3.2 – DRENAGEM PLUVIAL

Å 

A Contratada deverá executar o assentamento dos tubos. Portanto, será sua 

responsabilidade garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento de qualquer 

obstáculo, saliências ou reentrâncias, a fim de propiciar um assentamento contínuo e 

regular, sobre berço de concreto.

 

As juntas entre os tubos serão rígidas, executadas

 

Os tubos de diâmetro 40 e 60 cm serão em concreto simples (classe PS2), encaixe ponta e 

bolsa (PB). Enquanto isso, tubos maiores que 60 cm serão em concreto armado (classe PA2 

para tubos de 100 cm e PA3 para os de 150 cm),

declividade mínima de assentamento será 2%, ou mais, de acordo com inclinação da rua.

 

4 – LIMPEZA 
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l do serviço será exercido pela FISCALIZAÇÃO, podendo, a seu critério, 

os serviços que não atendam as especificações, que serão refeitos sem ônus para a 

Todo material aplicado será protegido, até sua secagem, de todo o tipo de tráfego, cabendo 

a CONTRATADA a colocação de avisos adequados. A abertura das pistas sinalizadas ao 

tráfego será feita após o tempo previsto pelo fabricante da tinta. 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Será realizada a escavação mecânica para abertura das valas para assentamento de 

tubulação. A profundidade das valas é variável, conforme o diâmetro da tubulação e 

especificações do levantamento topográfico. 

contado a partir da geratriz superior do tubo, deverá respeitar uma altura 

mínima de 0,80 m, salvo em situações de impossibilidade de atingir esta medida.

DRENAGEM PLUVIAL 

A Contratada deverá executar o assentamento dos tubos. Portanto, será sua 

nsabilidade garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento de qualquer 

obstáculo, saliências ou reentrâncias, a fim de propiciar um assentamento contínuo e 

regular, sobre berço de concreto. 

As juntas entre os tubos serão rígidas, executadas conforme recomenda a NBR 15.645

Os tubos de diâmetro 40 e 60 cm serão em concreto simples (classe PS2), encaixe ponta e 

bolsa (PB). Enquanto isso, tubos maiores que 60 cm serão em concreto armado (classe PA2 

para tubos de 100 cm e PA3 para os de 150 cm), também com encaixe ponta e bolsa. A 

declividade mínima de assentamento será 2%, ou mais, de acordo com inclinação da rua.
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FISCALIZAÇÃO, podendo, a seu critério, 

especificações, que serão refeitos sem ônus para a 

tráfego, cabendo 

pistas sinalizadas ao 

Será realizada a escavação mecânica para abertura das valas para assentamento de 

tubulação. A profundidade das valas é variável, conforme o diâmetro da tubulação e 

contado a partir da geratriz superior do tubo, deverá respeitar uma altura 

mínima de 0,80 m, salvo em situações de impossibilidade de atingir esta medida. 

A Contratada deverá executar o assentamento dos tubos. Portanto, será sua 

nsabilidade garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento de qualquer 

obstáculo, saliências ou reentrâncias, a fim de propiciar um assentamento contínuo e 

conforme recomenda a NBR 15.645 

Os tubos de diâmetro 40 e 60 cm serão em concreto simples (classe PS2), encaixe ponta e 

bolsa (PB). Enquanto isso, tubos maiores que 60 cm serão em concreto armado (classe PA2 

também com encaixe ponta e bolsa. A 

declividade mínima de assentamento será 2%, ou mais, de acordo com inclinação da rua. 
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Limpeza ao final da obra – Após a conclusão dos serviços todas as sobras de materiais de 

construção ou provenientes de escavações, serão removidos das áreas e destinados de forma 

apropriada como bota-fora. 

 

5 – SEGURANÇA 

 

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na 

NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o 

cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sin

valas abertas, fogo, etc. A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de 

sinalizações especiais, a expensas da

 

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS

 

6.1 -  Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, 

atender ao exigido nas presentes Especificações, nos projetos elaborados, no contrato 

firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da 

FISCALIZAÇÃO, e,  

nas Normas e Especificações da AB

 

6.2 - A Fiscalização das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE,

diretamente. A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, 

única e exclusiva do EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos

termos do Código Civil Brasil

 

6.3 - O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer

lugar, durante a execução das obras.

 

6.4 - Qualquer material ou trabalho executado que não 

difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem 

autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, 

devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substi

da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

 

6.5 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros 
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Após a conclusão dos serviços todas as sobras de materiais de 

e escavações, serão removidos das áreas e destinados de forma 

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na 

NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o 

cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sin

A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de 

a expensas da empreiteira. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, 

atender ao exigido nas presentes Especificações, nos projetos elaborados, no contrato 

firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da 

nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material; 

scalização das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE,

A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, 

exclusiva do EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos

termos do Código Civil Brasileiro. 

O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer

lugar, durante a execução das obras. 

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que 

difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem 

autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, 

devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte 

da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
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Após a conclusão dos serviços todas as sobras de materiais de 

e escavações, serão removidos das áreas e destinados de forma 

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na 

NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o 

cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sinalização de 

A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, deverão 

atender ao exigido nas presentes Especificações, nos projetos elaborados, no contrato 

firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da 

scalização das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE, 

A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, 

exclusiva do EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos 

O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e 

satisfaça às Especificações ou que 

difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem 

autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, 

ou qualquer parte 

da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a 

equivalentes, essa substituição 
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somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

particular. 

 

6.6 - O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 

determinação atinente ao assunto.

 

6.7 - O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços um 

engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o 

primeiro terá a posição de residente e representará o EMPREITEIRO, sendo todas as 

instruções dadas a ele válidas como sendo dadas ao próprio EMPREITEIRO. Esses 

representantes, além de possuírem conhecimentos e capacidade profissional requeridos, 

deverão ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e 

serviços a que se referem as presentes Especificações. O residente somente poderá ser 

substituído com o prévio conhecimento e aprovação da CONTRATANTE.

 

6.8 - Os equipamentos a empregar deverão

funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

 

6.9 - A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma 

perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos

 

6.10 - Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

 

 

6.11 – A mão de obra deverá está devidamente fardada e equipada com EPI’s.

 

6.12 -  A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser exigidos, periodicamente, ensaios 

qualitativos dos materiais e serviços empregados.

 

6.13 - Deverá existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega diária de relatório, 

onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e as 

ocorrências notáveis da obra (RDO).

 

6.14 - Deverá existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega semanal de relatório 

fotográfico, e de programação semanal de serviços onde serão acompanhados pela 

FISCALIZAÇÃO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e a execução dos serviços.
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somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 (setenta e duas) horas a contar da 

determinação atinente ao assunto. 

O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços um 

engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o 

ição de residente e representará o EMPREITEIRO, sendo todas as 

instruções dadas a ele válidas como sendo dadas ao próprio EMPREITEIRO. Esses 

representantes, além de possuírem conhecimentos e capacidade profissional requeridos, 

ente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e 

serviços a que se referem as presentes Especificações. O residente somente poderá ser 

substituído com o prévio conhecimento e aprovação da CONTRATANTE. 

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de

funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados. 

a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma 

perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos. 

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

A mão de obra deverá está devidamente fardada e equipada com EPI’s.

A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser exigidos, periodicamente, ensaios 

e serviços empregados. 

Deverá existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega diária de relatório, 

onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e as 

ocorrências notáveis da obra (RDO). 

erá existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega semanal de relatório 

fotográfico, e de programação semanal de serviços onde serão acompanhados pela 

FISCALIZAÇÃO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e a execução dos serviços.
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somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso 

O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura 

(setenta e duas) horas a contar da 

O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços um 

engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o 

ição de residente e representará o EMPREITEIRO, sendo todas as 

instruções dadas a ele válidas como sendo dadas ao próprio EMPREITEIRO. Esses 

representantes, além de possuírem conhecimentos e capacidade profissional requeridos, 

ente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e 

serviços a que se referem as presentes Especificações. O residente somente poderá ser 

apresentar perfeitas condições de 

a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma 

Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. 

A mão de obra deverá está devidamente fardada e equipada com EPI’s. 

A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser exigidos, periodicamente, ensaios 

Deverá existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega diária de relatório, 

onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e as 

erá existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega semanal de relatório 

fotográfico, e de programação semanal de serviços onde serão acompanhados pela 

FISCALIZAÇÃO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e a execução dos serviços. 
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6.15 - Uma vez feita a locação 

Engenheiro Fiscal para comparação com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta 

verificação estará sujeita a rejeição.

 

6.16 - Serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO quaisquer dúvidas que surjam 

na topografia em Consequência de diferenças de dimensões 

 

6.17 - Será de responsabilidade do EMPREITEIRO, o transporte do material proveniente da 

limpeza para locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

 

6.18 – A medição somente será aceita e atest

dos ensaios descritos e exigidos n
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ocação  e topografia da obra, será solicitada a presença do 

Engenheiro Fiscal para comparação com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta 

verificação estará sujeita a rejeição. 

Serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO quaisquer dúvidas que surjam 

em Consequência de diferenças de dimensões das ruas ou outras causas.

Será de responsabilidade do EMPREITEIRO, o transporte do material proveniente da 

limpeza para locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A medição somente será aceita e atestada pela Fiscalização, mediante 

e exigidos nesse Memorial Descritivo (MD). 
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da obra, será solicitada a presença do 

Engenheiro Fiscal para comparação com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta 

Serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO quaisquer dúvidas que surjam na locação e 

ou outras causas. 

Será de responsabilidade do EMPREITEIRO, o transporte do material proveniente da 

ada pela Fiscalização, mediante apresentação 


