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ESCAVAÇÃO DE VALAS 

As operações necessárias à execução das escavações para 
implantação dos dispositivos de drenagem compreendem:  
 
a) limpeza do terreno;  
b) escavação e carga do material;  
c) depósito do material excedente.  
 
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.  
 
REATERRO  
 
A compactação do material de reaterro deve ser executada em 
camadas individuais de 15,0 cm de espessura, com sapos 
mecânicos, placas vibratórias ou soquetes manuais.  
 
O equipamento utilizado deve ser compatível com as dimensões de 
trabalho. Deve ser dada atenção especial à compactação junto às 
paredes dos tubos, de forma a não danificá-los.  
 
O reaterro deve prosseguir até atingir a espessura de, no mínimo, 
60,0 cm da geratriz superior externa do corpo do bueiro, ou atingir a 
cota prevista em projeto.  
 
A variação do teor de umidade admitido para o material de reaterro 
é de -2% a +1% em relação à umidade ótima de compactação, e o 
grau de compactação mínimo exigido é de 95% em relação à 
massa específica aparente seca máxima, determinada conforme 
NBR 7182(1) na energia normal.  
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O reaterro deverá ser executado com material escavado em trechos 
sob o passeio e com saibro compactado em trecho sob o 
pavimento.  
 
DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA  
 
CAIXA DE LIGAÇÃO / QUEDA E BOCA DE LOBO 
 

 

As caixas de ligação/queda e bocas de lobo serão executadas em 
alvenaria de blocos de concreto de 15,0cm de espessura e 
assentados com argamassa de cimento e areia, na proporção de 
1:4. Após a execução da alvenaria será aplicada sobre as mesma, 
tanto na parte interna quanto na externa, argamassa de cimento e 
areia na proporção de 1:3, sendo que na sua parte interna as partes 
deverão ser queimadas com cimento e alisadas.  
 
Para o nivelamento da base será executado um berço de brita 
número 4 com espessura de 10,0 cm, coberto por concreto magro 
com espessura de 5,0 cm. 
 
As tampas terão uma espessura de 0.15 m. O recobrimento mínimo 
da ferragem será de 0.02 m sendo que o concreto utilizado deverá 
ter um fck mínimo de 15 Mpa. 
 
REDE COLETORA  
 
As etapas para assentamento da rede coletora são as seguintes:  
 
A) Escavação da trincheira, com as declividades e profundidades 
indicadas no projeto em largura superior ao diâmetro do tubo em 
pelo menos 60cm.  
B) Caso seja necessário para a segurança dos operários 
envolvidos, executar o escoramento das paredes da trincheira.  
 
 
 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 
 
Condições Gerais  
 
Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva.  
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Conformação e Escarificação 
 
Inicialmente deve-se proceder verificação geral, mediante 
nivelamento geométrico, comparando as cotas da superfície 
existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de 
terraplenagem.  
 
Segue-se, posteriormente, a escarificação geral da superfície do 
subleito obtido até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma 
de projeto, nos segmentos em que a terraplenagem estiver 
concluída.  
 
Caso seja necessária a complementação de materiais, deve-se 
lançá-los preferencialmente antes da escarificação, para, em 
seguida, efetuar as operações de pulverização e homogeneização 
do material.  
 
Eventuais fragmentos de pedra com diâmetro superior a 76 mm, 
raízes ou outros materiais estranhos devem ser removidos.  
 
Com atuação da motoniveladora, através de operações de corte e 
aterro, deve-se conformar a superfície existente, adequando-a ao 
projeto, de acordo com os perfis transversais e longitudinais.  
 
Os materiais excedentes resultantes das operações de corte que 
possuam as características que permitam a sua utilização em: 
aterros, camada final de terraplenagem ou em outras camadas do 
pavimento devem ser transportados para locais designados pela 
fiscalização para utilização posterior, de acordo com o estabelecido 
em projeto ou indicado pela fiscalização.  
 
Operações de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m 
devem ser executadas conforme discriminado nas especificações 
de terraplenagem sendo elas: Escavação e Carga de Material, e 
Aterro.  
 
Homogeneização do Material  
 
O material espalhado e escarificado, após ter atingido a cota 
desejada, deve ser, umedecido, se necessário, e homogeneizado 
mediante ação combinada da grade de discos e operações com a 
motoniveladora.  
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Essas operações devem prosseguir até que o material apresente-se 
visualmente homogêneo, isento de grumos ou torrões.  
Admitem-se variações do teor de umidade entre -2,0 % a +1,0 % da 
umidade ótima de compactação.  
 
Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo 
especificado, deve-se proceder o umedecimento da camada através 
de caminhão tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo 
exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material 
mediante ação conjunta da grade de discos e da motoniveladora, 
para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.  
 
Compactação  
 

Concluídas as correções necessárias para obtenção do teor ótimo 

da umidade especificada, deve-se conformar a camada pela ação 

da motoniveladora, iniciando em seguida a compactação. 

Nos trechos em tangente, a compactação deve ser executada das 
bordas para o centro, em percurso eqüidistante da linha de base, 
eixo. O percurso ou passadas do equipamento utilizado devem 
distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta 
metade de faixa do percurso anterior.  
 
Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação deve 
progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos 
análogos aos descritos para trechos em tangente.  
 
Nas partes adjacentes ao início e ao fim da camada em construção, 
a compactação deve ser executada transversalmente à linha do 
eixo.Nos locais inacessíveis aos rolos compactadores, como 
cabeceiras de obra de arte etc., a compactação deve ser executada 
com compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.  
 
As operações de compactação devem prosseguir até que se atinja 
o grau de compactação de 100% em relação à massa específica 
aparente seca máxima, obtida na energia especificada em projeto, 
obtida conforme NBR 7182(5).  
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O número de passadas necessárias do equipamento de 
compactação, para atingir grau de compactação exigido, deve ser 
determinado experimentalmente na pista.  
 
Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação 
no material ou do equipamento empregado.  
 
Acabamento  
 
O acabamento deve ser executado pela ação conjunta da 
motoniveladora e do rolo de pneus ou liso.  
 
A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente 
em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por 
adição de material.  
 
As pequenas depressões e saliências, resultantes da atuação de 
rolo pé de carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o 
material não se apresente solto, sob a forma de lamelas.  
 
Em complementação às operações de acabamento, deve-se 
proceder a remoção das leiras, que se formam lateralmente à pista 
acabada, como resultado da conformação da regularização do 
subleito. 
 
Abertura ao Tráfego 
 
Não deve ser permitida a liberação de tráfego ao usuário face à 
possibilidade de danos ao serviço executado, em especial sob 
condições climáticas adversas. 
 
 
SUB-BASE DE BRITA 4A COM BRITA GRADUADA DE ORIGEM 
GRANÍTICA  
 
Condições Gerais  
 
Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva.  
A camada de sub-base de brita 4A  preenchida com brita graduada 
de origem granítica só pode ser executada quando a camada sub-
jacente estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitação de 
materiais e execução.  
 



 
8 

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem 
excessos de umidade antes da execução da sub-base.  
 
Durante todo o tempo de execução da camada, os materiais e os 
serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas 
pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É 
obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.  
 
Não é admitida a complementação da espessura desejada pela 
adição excessiva de finos, os quais, acumulados sobre o agregado 
graúdo, possibilitam o aparecimento de trincas, escorregamentos e 
deformações no revestimento.  
 
Camada de Agregado Graúdo  
 
O agregado graúdo deve ser espalhado em uma camada 
uniformemente distribuída, obedecendo aos alinhamentos e perfis 
projetados. A espessura solta dos agregados deve ser constante e 
suficiente para que seja obtida a espessura especificada após 
compactação.  
 
O espalhamento pode ser feito com motoniveladora.  
 
Após o espalhamento do agregado graúdo, deve-se executar a 
verificação do greide e da seção transversal com cordéis ou 
gabaritos; caso ocorra deficiência ou excesso de material, deve-se 
efetuar a correção pela adição ou remoção do material. No caso de 
existir deficiência de material, utilizar sempre agregado graúdo, 
sendo vetado o uso de agregado miúdo.  
 
Efetuadas as correções necessárias, deve ser obtida a acomodação 
do material graúdo, previamente ao lançamento do material de 
enchimento, pela passagem do rolo liso sem vibrar.  
 
Operações de Enchimento e Acabamento  
 
O material de enchimento deverá ser brita graduada de origem 
granítica, o mais seco possível, e obedecendo a faixa 
granulométrica, devendo ser espalhado com motoniveladora sobre 
a camada de agregado graúdo, de modo a preencher os vazios 
deste já parcialmente compactado.  
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Após a distribuição do material de enchimento, a camada deve ser 
compactada com uso de rolo liso vibratório, para forçar a 
penetração do material nos vazios do agregado graúdo.  
 
Nos trechos em tangente, a compactação deve partir sempre das 
bordas para o eixo, e, nas curvas, da borda interna para a externa.  
 
Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir ao menos 
a metade da faixa anteriormente compactada.  
 
Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação, ou onde 
seu emprego não seja recomendável, a compactação requerida 
deve ser feita com compactadores portáteis, manuais ou sapos 
mecânicos.  
 
A aplicação do material de enchimento deve ser feita uma ou mais 
vezes, até se obter um bom preenchimento, evitando-se o excesso 
superficial.  
 
Logo após a completa compactação da camada, deve ser feita nova 
verificação na superfície para verificar a ocorrência de excesso ou 
deficiência de material de enchimento. Constatado o excesso ou 
falta de finos, deve-se realizar as correções necessárias da 
seguinte forma:  
 
- se houver deficiência de finos, deve-se processar o espalhamento 
da segunda camada de material de enchimento;  
- se houver excesso de finos, deve-se processar a remoção do 
material excedente por meios manuais ou mecânicos, utilizando-se 
ferramentas auxiliares, tais como: pá, enxada, rastelo ou vassoura 
mecânica.  
 
A compactação deve prosseguir até se obter uma boa interação dos 
agregados componentes da camada de macadame seco.  
 
Abertura ao Tráfego  
 
Concluída a compactação, a camada deve ser aberta ao tráfego da 
obra e usuários, de forma controlada e direcionada, mantendo-se a 
superfície umedecida. Esta etapa deve estender-se por período 
suficiente, que permita a verificação de eventuais problemas 
localizados de travamento deficiente. Caso ocorram deficiências de 
travamento, devem ser executadas as correções pertinentes.  
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BASE EM BRITA GRADUADA DE ORIGEM GRANÍTICA  
 
Preparo da Superfície  
 
A superfície a receber a camada base de brita graduada deve estar 
totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e 
demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades 
estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por 
parte da fiscalização.  
 
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 
antes da distribuição da brita graduada.  
 
Espalhamento  
 
A definição da espessura do material solto deve ser obtida a partir 
da observação criteriosa de panos experimentais, previamente 
executados. Após a compactação, essa espessura deve permitir a 
obtenção da espessura definida em projeto.  
 
A distribuição da brita graduada deve ser feita com distribuidor de 
agregados, capaz de distribuir a brita graduada em espessura 
uniforme, sem produzir segregação, e de forma a evitar 
conformação adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja 
necessário, admite-se conformação pela atuação da 
motoniveladora, exclusivamente por ação de corte, previamente ao 
início da compactação.  
 
Não é permitida a execução de camadas de sub-base ou base de 
brita graduada em dias chuvosos.  
 
Compactação e Acabamento  
 
O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do 
rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em 
função dos resultados obtidos em campo, de forma que a camada 
atinja o grau de compactação especificado.  
 
A energia de compactação a ser adotada como referência para a 
execução da brita graduada deve ser a modificada e deve ser 
adotada na determinação da densidade seca máxima e umidade 
ótima de compactação, conforme a NBR 7182(7).  
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O teor de umidade da brita graduada, imediatamente antes da 
compactação, deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a 
+1,0 % em relação à umidade ótima obtida de compactação.  
 
A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o 
emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de 
pressão regulável.  
 
Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das 
bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para 
borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve 
recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.  
 
Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o 
umedecimento da superfície da camada mediante emprego de 
caminhão tanque irrigador de água.  
 
As manobras do equipamento de compactação que impliquem 
variações direcionais prejudiciais devem se processar fora da área 
de compactação.  
 
A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de 
compactação mínimo igual ou superior a 100% em relação à massa 
específica aparente seca máxima, obtido no ensaio de 
compactação, conforme NBR 7182(7) na energia modificada.  
 
Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde 
seu emprego não for recomendável, a compactação deve ser 
realizada à custa de compactadores portáteis, sejam manuais ou 
mecânicos.  
A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após 
a conclusão da compactação com emulsão asfáltica.  
 
Abertura ao Tráfego 
 
A base de brita graduada não deve ser submetida à ação do 
tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso para que a 
camada não fique exposta à ação de intempéries que possam 
prejudicar sua qualidade. 
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IMPRIMAÇÃO  
 
Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder à 
limpeza da superfície, que deve ser executada com emprego de 
vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, 
sopradores de ar ou, se necessário lavagem. Devem ser removidos 
todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superfície 
da camada.  
 
O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura 
ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob previsão de 
chuva.  
 
A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser fixada em 
função da viscosidade da relação x viscosidade, a faixas de 
viscosidade recomendada para espalhamento para asfaltos diluídos 
são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.  
 
A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a 
temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à 
distribuição não for atingida e estabilizada.  
 
Devem-se tomar precauções no aquecimento dos asfaltos diluídos 
durante o transporte e armazenamento: em função do baixo ponto 
de fulgor dos produtos, o risco de incêndio é maior.  
 
Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura 
compatível e na quantidade especificada e ajustada 
experimentalmente no campo e de maneira uniforme. A imprimação 
deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da faixa a ser 
tratada. Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos 
imediatamente o excedente ou a falta do material asfáltico.  
 
Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 
deixá-la, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto não 
for possível, deve-se trabalhar em meia pista, executando a 
imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao 
tráfego.  
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Após a aplicação, o material asfáltico deve permanecer em repouso 
até que se verifiquem as condições ideais de penetração e cura, de 
acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.  
 
Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de 
permitir o tráfego sobre a superfície imprimada, não curada.  
 
Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo 
eficiente de controle do tráfego, de forma a não permitir a circulação 
de veículos sobre a área imprimada antes de completada a cura.  
 
 
 
Abertura ao Tráfego  
 
A imprimação impermeabilizante não deve ser submetida à ação 
direta das cargas e da abrasão do trânsito. No entanto a 
fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o 
trânsito sobre a imprimação depois de verificadas as condições 
previstas de penetração e cura.  
 
 

CAMADA DE CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente)  
 
 

DESCRIÇÃO  
 
A camada de rolamento de CBUQ consistirá em uma camada de 
mistura íntima, devidamente dosada, preparada e aplicada a 
quente, constituída de material betuminoso e agregado mineral 
(pedra britada, areia e pedregulho britado). A mesma será 
construída segundo o alinhamento, perfil, seção transversal típica e 
dimensões indicadas pelo projeto, tudo de acordo com a presente 
instrução.  
 
 
MATERIAIS  
 
O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condições:  
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a) Distribuição granulométrica que satisfaça uma das graduações 
constantes do quadro abaixo:  
  
Peneira de malha quadrada % passando, em peso das faixas   

              

Discriminação Abertura A B C Tolerâncias 

            fixas de 

    m.m.       projeto 

2``   50,8 100 - - - 

1 ½``   38,1 95-100 100 - +/- 7% 

1``   25,4 75-100 95-100 - +/- 7% 

3/4``   19,1 60-90 80-100 100 +/- 7% 

1/2``   12,7 - - 85-100 +/- 7% 

3/8``   9,5 35-65 45-80 75-100 +/- 7% 

Nº 4   4,8 25-50 28-60 50-85 +/- 7% 

Nº 10   2 20-40 20-45 30-75 +/- 5% 

Nº 40   0,42 10-30 10-32 15-40 +/- 5% 

Nº 80   0,18 5-20 8-20 8-30 +/- 5% 

Nº 200   0,074 1-8 3-8 5-10 +/- 2% 

Betume 

Solúvel   4,0-7,0 4, 5-7, 5 4, 5-9, 0 +/- 0,3% 

no CS₂ (+) %   Camada de Camada de Camadas de    

    Ligação Ligação e  Rolamento   

      (binder) Rolamento     

 
 

     

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou 
inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.  
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NOTA: a graduação entre os limites supra deverá ser tal que pelo 
menos 10% do agregado total passem pela peneira de 4,75 mm e 
sejam retidos pela de 2,00 mm. 
 
b) Abrasão Los Angeles, inferior a 40% na pedra britada e 50% no 
pedregulho;  
c) Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem total inferior a 
2%;  
d) Substâncias nocivas e impurezas, em porcentagens inferiores a: 
torrões de argila – 0,5%, matéria orgânica, gravetos, etc. – 0,5%;  
e) O pedregulho só poderá ser aplicado quando, pelo menos, 95% 
dos fragmentos retidos na peneira de 4,76 mm apresentem uma 
face fragmentada pela britagem.  
 
Caso seja usado “filler”, mineral, o mesmo deverá estar 
perfeitamente pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria 
orgânica, todo o “filler” deverá passar pela peneira de 0,42 mm 
(número 40) podendo, até 35% ficar retido na de 0,074 mmd 
(número 200), para efeito de dosagem o material trazido pelos 
demais agregados e que passa na peneira de 0,074 mm é 
considerado como “filler”.  
 
O material betuminoso poderá ser um dos seguintes:  
 

a) Cimento Asfáltico – 50-60, 150-200, 85-100 e 100-120.  

b) Cap7 ou Cap 20  
 
No caso dos materiais deixarem de cumprir alguma das exigências 
especificadas, a fiscalização poderá, excepcionalmente autorizar 
sua aplicação.  
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EQUIPAMENTO  
 
O equipamento mínimo a ser utilizado na construção de camadas 
de rolamento de pré-misturado a quente é o seguinte:  
 
a) Veículos para transporte de materiais;  
b) Equipamento de aquecimento do material betuminoso, capaz de 
aquecer o mesmo e mantê-lo dentro dos limites especificados de 
temperatura;  
c) Equipamento de secagem e aquecimento de agregado, capaz de 
eliminar a umidade do mesmo, de aquecê-lo e mantê-lo dentro dos 
limites especificados de temperatura;  
d) Termômetro para o controle de temperatura do material 
betuminoso e do agregado;  
e) Equipamento misturador capaz de efetuar a mistura homogênea 
e intimamente, entre o agregado mineral e o material betuminoso;  
f) Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e comprimento 
de aproximadamente 4,00m;  
g) Gabarito de madeira ou metálico, cuja borda inferior tenha a 
forma de seção transversal estabelecida pelo projeto;  
h) O equipamento para a compressão será constituído por rolo 
pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os 
rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de 
dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos 
pneus de 2,5kgf/cm2 a 8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi), devendo estar 
lastrados de acordo com as especificações do fabricante, para o 
serviço a ser executado;  
i) Soquetes manuais de qualquer tipo aprovado pela fiscalização; 
j) Pequenas ferramentas tais como pás, garfos, ancinhos, enxadas, 
etc.  
 
Outros equipamentos, tais como usinas misturadoras fixas ou 
móveis, esparramadora-acabadoras, soquetes mecânicos, etc., 
poderão ser usados, uma vez aprovados pela fiscalização.  
 
EXECUÇÃO  
 
Deverá ser seguido o processo para construção de camadas de 
rolamento de pré-misturado a quente, com os equipamentos 
relacionados acima.  
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Trabalhos preliminares e condições atmosféricas  
 
A camada subjacente será preparada pela forma prescrita na 
respectiva instrução. A superfície devidamente imprimada deverá 
estar seca e livre de todo e qualquer material solto, devendo ser 
feita, em caso contrário, a limpeza, antes do início das operações 
de construção da camada de rolamento.  
 
Não se executará o trabalho de que trata a presente instrução em 
tempo úmido ou quando as condições reinantes forem 
desfavoráveis, a critério da fiscalização.  
 
Preparo dos materiais e da mistura  
 
Preparo do agregado:  
 
a) Caso o agregado mineral resulte de composição de materiais de 
dois ou mais depósitos, as frações devem ser reunidas em 
proporção tal que permita a obtenção de uma das graduações 
especificadas;  
b) Se o teor de umidade do agregado mineral for superior a 1% do 
peso desse agregado seco, o agregado deverá ser seco antes de 
ser levado para o misturador;  
c) O agregado deverá ser aquecido até a temperatura indicada pela 
fiscalização;  
d) A fiscalização poderá exigir que o agregado aquecido, antes de 
entrar no misturador, seja separado, por peneiração, em duas 
frações pelo menos, a fim de corrigir a graduação;  
e) Não será permitido, sem expressa autorização da fiscalização, o 
adicionamento de qualquer ingrediente ao agregado mineral.  
 
Preparo do aglutinante  
 
a) o aglutinante betuminoso deverá ser aquecido até uma 
temperatura, para misturação, que fique entre os limites abaixo: 
Cimento Asfáltico – 135 a 160 ºC.  
 
Preparo da mistura  
 
a) A composição da mistura será indicada pela fiscalização, 
devendo ficar entre os seguintes limites em peso: agregado – 94 a 
96%, mat. betuminoso – 6 a 4%.  



 
18 

b) O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e 
nas temperaturas preconizadas pela fiscalização, deverão ser 
intimamente misturados de forma que todas as partículas de 
agregado fiquem completamente cobertas do aglutinante 
betuminoso; o tempo de mistura não poderá ser inferior a 30 
segundos.  
c) Em caso algum o agregado poderá ser introduzido no misturador, 
a uma temperatura de mais de 15 graus centígrados acima da 
temperatura do material betuminoso.  
 
Transporte de mistura  
 
No transporte da mistura a fiscalização não tolerará segregação e 
nem que a queda de temperatura seja muito elevada, de forma a 
prejudicar as operações seguintes.  
 
Esparrame, compressão e acabamento.  
 
A mistura betuminosa deverá ser esparramada de forma tal que 
permita, posteriormente a obtenção de uma camada de acordo com 
o projeto, sem novas adições, a menos que expressamente 
autorizadas pela fiscalização.  
 
A temperatura da mistura, por ocasião das operações do 
esparrame, não poderá ser inferior a 110 graus centígrados, quando 
tiver sido usado cimento asfáltico.  
 
Logo após o esparrame e assim que a mistura suporte o peso do 
rolo deve ser iniciada a compressão, pelo compressor especificado.  
A compressão deverá começar nos lados e progredir 
longitudinalmente, em cada passada, pelo menos metade da 
largura do seu rastro da passagem anterior; nas curvas, a rolagem 
progredirá do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao 
eixo da via as mesmas condições de recobrimento do rastro.  
 
Para impedir adesão do aglutinante betuminoso aos rolos, estes 
deverão ser molhados, não sendo, no entanto, permitido excesso 
de água, óleo diesel e outros materiais nocivos ao cimento asfáltico. 
Podendo ser utilizados óleo vegetal, água e sabão, etc.  
 
Os compressores não poderão fazer manobra sobre as camadas 
que estejam sofrendo rolagem.  
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As passadas sucessivas de compressor deverão ser feitas ao longo 
de extensões levemente diferentes.  
 
A camada acabada deve apresentar-se uniforme, isenta de 
ondulações e sem saliências ou rebaixos. Nos lugares onde essas 
condições não forem respeitadas, critério da fiscalização o material 
será removido e substituído por mistura fresca, ainda à temperatura 
de aplicação que será comprimida até que adquira densidade igual 
a do material circunjacente, com o qual deverá ficar intimamente 
ligada, de forma que o serviço acabado não tenha aspecto de 
remendo.  
 
Não será permitida aplicação da mistura após o anoitecer, tal 
pratica deverá ser aprovado pela Fiscalização quando apresentado 
equipamentos que reproduzam a qualidade e quantidade de 
iluminação necessária para que os serviços não sejam 
prejudicados.  
 
Processos alternativos de construção  
 
A seqüência das operações poderá ser modificada pela Empreiteira, 
com a aprovação da fiscalização, desde que resulte camada 
idêntica a que se obteria pelo processo de construção descrito.  
 
No caso de utilização das máquinas citadas acima. deverá a 
Empreiteira apresentar o esquema de trabalho contendo a 
seqüência de operações, a fim de ser aprovada pela fiscalização.  
 
MEIO FIO  
 
Os meios-fios devem obedecer às dimensões representadas no 
projeto de drenagem.  
 
Os meios-fios devem ser de concreto pré-moldado, seu 
comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em 
curva.  
 
O concreto empregado na moldagem dos meios-fios devem possuir 
resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, 
aos 28 dias de idade.  
 
Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundação deve 
estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com 
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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 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, neste caso, os meio fios pré-moldados serão assentados 
sobre camada de brita graduada.  
 
Este processo envolve as seguintes etapas de execução:  
 

A) Conformação da porção anexa ao bordo do pavimento, 
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no 
projeto.  

B) Execução de lastro de brita, para permitir adequado apoio ao 
meio-fio.  

C) Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de 
forma compatível com o projeto-tipo considerado.  

D) Rejuntamento com argamassa cimento areia, no traço 1:4.  
 
Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução do 
revestimento.  
 
ATERRO DE PASSEIO  
 
Os aterros de passeio devem ser executados com espessura solta 
definida pela fiscalização, em função das características 
geotécnicas do material e do equipamento de compactação 
utilizado que resultem na espessura compactada de no mínimo de 
15 cm. O lançamento do material deve ser feito através de pá 
carregadeiras na seção transversal das calçadas, desta forma, 
evitando contaminação da base e sub-base do pavimento com 
material de aterro. O serviço deve obedecer as dimensões e 
espessuras de projeto e conformar a cota de meio fio à cota de 
soleira das residências.  
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As camadas do aterro de passeio devem ser constituídas 
preferencialmente por material homogêneo.  
 
Durante a compactação do aterro de passeio, o equipamento deve 
deslocar-se sobre a camada de maneira a proporcionar a cobertura 
uniforme de toda área. A compactação deve ser realizada com 
equipamentos adequados ao tipo de solo.  
 
As condições de compactação exigidas para aterro e as variações 
de umidade admitidas são:  
 
- a variação do teor de umidade admitido para o material do corpo 
de aterro é de ± 3 % em relação a umidade ótima de compactação 
e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em relação à 
massa específica aparente seca máxima conforme NBR 7182(1), na 
energia normal;  
 
A energia de compactação a ser adotada deve ser a maior energia 
que o material empregado suporte, perante as condições dos 
equipamentos utilizados.  
 
PASSEIOS EM CBUQ 
 
Deverão ser executadas em ambos os lados de todas as ruas a 

serem pavimentadas, passeios em CBUQ com dimensões e 

espessuras de acordo com o projeto, para favorecer e facilitar o uso 

de portadores de deficiências físicas. 

 

A execução deve ocorrer de acordo com os ítens BASE EM BRITA 

GRADUADA DE ORIGEM GRANÍTICA, IMPRIMAÇÃO e CAMADA 

DE CBUQ acima descritos. 

 

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

 

As rampas de acessibilidade serão executadas nas dimensões 
especificadas no projeto, com 10,0cm de espessura, com lastro de 
brita de 5,0cm de espessura, em concreto fck 18 Mpa e ficarão 
dispostas conforme representado no projeto. 
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO  
 
O dimensionamento das placas, tarjas, letras, pictogramas etc. deve 
atender ao projeto de sinalização elaborado especificamente para 
cada local.  
 
A implantação das placas deve obedecer aos parâmetros de 
projeto.  
 
A colocação de placas que necessite interdição de faixa de 
rolamento deve ser autorizada pela fiscalização e ter 
acompanhamento do departamento de transito municipal.  
 
As placas devem ser estruturalmente reforçadas com um perfil tipo 
T, de aço galvanizado ou aço patinável, conforme ASTM A588(2), 
nas medidas 3/4” x 1/8”, para que mantenham-se planas. Este 
reforço deve ser fixado à chapa horizontalmente, através de solda a 
ponto, com tratamento de decapagem e demão de wash-primer, à 
base de cromato de zinco com solvente especial para galvanização 
de secagem em estufa, tratamentos dispensáveis no caso de aço 
patinável. 
 
Os reforços devem ser pintados na cor preta com tratamento e 
primer adequado ao tipo de procedimento, após o processo de 
soldagem.  
 
As mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em 
películas adesivas que atendam à especificação técnica ET - DE - 
L00/004, Películas Adesivas para Placas de Sinalização Viária.  
 
As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser 
planas, do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 
#18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Deve atender 
integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço para sinalização 
viária.  
 
O acabamento final do verso pode ser feito:  
 
- com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte 
sintético, à base de resina alquídica ou poliéster na cor preto fosco, 
com secagem em estufa à temperatura de 140 ºC, ou;  
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- com tinta a pó, à base de resina poliéster por deposição 
eletrostática, com polimerização em estufa a 220 ºC e com 
espessura de película de 50 micra.  
 
SUPORTE  METÁLICO  
 
O dimensionamento dos suportes deve atender ao projeto de 
sinalização elaborado especificamente para cada local.  
 
A implantação dos suportes e as respectivas placas devem 
obedecer aos parâmetros de Projeto.  
 
A colocação de suportes de placas que necessite de interdição de 
faixa de rolamento deve ser autorizada pela fiscalização e ter 
acompanhamento do departamento de transito municipal.  
 
Devem ser atendidas as premissas constantes nas seguintes 
normas: NBR 14890(1), NBR 14962(2), NBR 8855(3), NBR 
10062(4).  
 
Os suportes de aço devem ser confeccionados com as seguintes 
características:  
- devem ser dobrados ou laminados, respectivamente com perfil em 
“I” ou “C” normais, unidos por meio de parafusos, conforme 
desenhos do anexo A;  
- aço carbono conforme norma ASTM-A-36(5) ou NBR 6650(6), 
Classe CF-24 da ABNT, ou equivalente;  
- tensão admissível: 1400 kg/cm²;  
- limite de escoamento mínimo: 2400 kg/cm²;  
- coeficiente de arrasto: 1,7;  
- resistência a pressão de obstrução correspondente ao vento de 
126 km/h, no mínimo;  
- os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de aço 
carbono conforme norma ASTM-A-307(7).  
 
Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser 
galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão.  
 
A zincagem das peças laminadas ou dobradas deve proporcionar 
uma camada de zinco de espessura mínima de 50 micra, 
correspondendo aproximadamente a deposição mínima de 350 
gramas de zinco por metro quadrado de superfície zincada.  
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A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem proporcionar 
uma camada de zinco de espessura mínima de 30 micra, 
correspondendo aproximadamente à deposição mínima de 200 
gramas de zinco por metro quadrado de superfície zincada.  
 
Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, 
galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323.  
 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  
 
Considerações Gerais  
 
Os serviços não podem ser executados quando a temperatura 
ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando 
tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;  
 
A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas 
de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de água potável, 
para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser 
expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização.  
Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do 
pavimento e da tinta, as faixas demarcatórias devem receber 
previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar 
melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas 
características da utilizada na demarcação.  
 
Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no 
mínimo 0,5 mm. 
 
A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no 
mínimo, 30 minutos após o término da aplicação.  
 
A aplicação pode ser mecânica ou manual.  
 
Sinalização  
 
Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente 
o local.  
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Pré-marcação  
 
Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de 
garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização 
horizontal.  
 
Limpeza  
 
Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar 
limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem 
ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de 
pavimento em estado de desagregação.  
 
Mistura das Esferas de Vidro à Tinta  
 
As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B devem ser adicionadas à 
tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo a permanecerem 
internas à película aplicada.  
 

As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B ou C devem ser 

aspergidas concomitantemente com a tinta à razão de 350 g/m², 

resultando em perfeita incorporação das esferas de vidro na 

película de tinta. 




