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MEMORIAL DISCRITIVO 

 

 
Projeto: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica, 

Sinalização Viária, Serviços Finais e Complementares. 

Local: Rua João Manoel Pereira , trecho compreendido entre a Avenida Sílvio Sanson 

e a Rua Dr. João Pedro Ortiz. 

Total de área a ser pavimentada: 8.851,50 m² 

Introdução: 

O presente Caderno de Especificações Técnicas, tem por objetivo expor de maneira 

detalhada as normas técnicas, materiais a ser utilizados, assim como os acabamentos e 

demais metodologias de processos executivos que irão definir os SERVIÇOS 

PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, 

SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES, com base nas exigências legais e técnicas 

desta Prefeitura Municipal de Guaporé-RS. 

Considerações gerais: 
 

Caberá à Contratada a responsabilidade das instalações provisórias dentro do 

canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte 

para atender as necessidades dos serviços, atendendo 100% ao que reza a NR- 18. 

O local e a área para a instalação dos abrigos/canteiros serão determinadas pela 

fiscalização, devendo a Contratada visitar o local, informando-se de todas as condições 

existentes. 

O local indicado pela fiscalização que será destinado a abrigar as instalações 

operacionais, deverá ser desmatado, limpo, nivelado e preparado mecanicamente para 

receber única e adequadamente todas as construções ou equipamentos que irão compor o 

canteiro de obras. No preparo do terreno, deverão ser realizados todos os ajustes 

necessários para deixá-lo em condições de suportar o tráfego de caminhões e demais 

equipamentos a serem utilizados na obra. 

Havendo necessidade de cortes ou aterros no terreno, esses deverão ser 

executados de maneira a não provocar desmoronamentos ou danos nas construções 

adjacentes, ficando a contratada responsável por providenciar eventuais reparos, arcando 

com todos os ônus decorrentes. 

Os materiais gerados e não aproveitados no preparo do terreno, deverão ser 
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removidos, transportados e dispostos pela Contratada de acordo com o PGRCC (Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra. 

Cabe à Contratada zelar pela área do terreno ocupada desde a data de início da 

ocupação até a entrega da obra e a consequente desmobilização do canteiro. 

Serão de responsabilidade da Contratada: a segurança, a guarda e a conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. 

Competirá à Contratada fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento  

adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes 

com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência desse risco 

à Companhia ou Institutos Seguradores. Além da placa da Contratada, que deverá atender às 

exigências do CREA e da municipalidade, serão colocadas placas devidamente estruturadas, 

obedecendo ao modelo apresentado pela Contratante e cuja localização será definida pela 

fiscalização. 

Após conclusão dos serviços, a Contratada deverá remover do local todos os 

materiais/placas, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a totalmente 

limpa. A limpeza, manutenção e conservação das instalações que compõem o canteiro de obras 

e frentes de serviço serão de responsabilidade exclusiva da Contratada, até o término dos 

serviços e consequente desmobilização. 

Serão de responsabilidade da Contratada a segurança física de seus empregados, 

a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e 

instalações do canteiro de obras. 

O material resultante da desmobilização do canteiro de obras deverá ser separado 

quanto a sua natureza e valor comercial, sendo transportado e depositado de acordo com o 

PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) apresentado para a obra. 

O terreno ocupado pelo canteiro de obras deverá ficar limpo e livre de qualquer ocupação, 

quando da efetiva entrega ao proprietário e/ou à fiscalização. 

Todo o entulho gerado da limpeza das frentes de serviço deverá ser removido para o bota- 

fora, sendo as áreas cuidadosamente limpas e varridas. 

As superfícies aparentes de pavimento e passeio público, próximas, deverão ser limpas 

e cuidadosamente lavadas, de modo a não serem danificadas pela execução destes serviços. 

 

Os serviços de limpeza serão acompanhados e aprovados pela fiscalização a qual, somente 
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após uma inspeção final, permitirá a liberação das áreas de obra para o uso público. 

A Contratada deverá apresentar o projeto do canteiro e submete-lo a análise e aprovação 

da fiscalização. 

A segurança e vigilância das instalações que compõem o canteiro de obras e frentes 

de serviço serão de responsabilidade exclusiva da Contratada, até o término dos serviços e 

consequente desmobilização. 

  A Contratada deverá manter, na ausência da rotina dos trabalhos, sistema de 

vigilância, efetuada por pessoal devidamente habilitado e uniformizado até a entrega da 

obra e completa desativação dos canteiros montados. 

  A Contratada deverá adotar medidas de controle e estocagem adequados, evitando 

riscos de derramamentos e emissões para a vizinhança. Deverá efetuar limpeza periódica 

da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem durante 

todas as etapas de execução, devendo ser designados funcionários responsáveis por estas 

atividades de conservação no canteiro e periferias da obra. 

 

Controle tecnológico: 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar laudos de controle tecnológico de 

todas as camadas projetadas para os serviços de aplicação e fornecimento de Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ.  

Estes laudos deverão ser apresentados juntamente com as medições para 

liberação dos recursos. 

 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Implantação de placa de obra: 
 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados 

da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento. 

A placa terá as seguintes medidas: 2,40m x 1,20m, conforme o “Manual de Placa de 

Obras” do BADESUL, disponível no endereço: 

http://www.caixars.com.br/conteudo/DOCUMENTOS_PARA_DOWNLOAD_JA_CLIENTES 

http://www.caixars.com.br/conteudo/DOCUMENTOS_PARA_DOWNLOAD_JA_CLIENTES
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A placa deverá ser confeccionada em chapas metálicas planas, resistente às 

intempéries. As informações deverão estar indicadas em material plástico (poliestireno), para 

fixação ou adesivação nas placas. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada 

(7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,00m). 

 
Serviços topográficos para pavimentação: 

 
Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, locando todos 

os elementos necessários à execução, constantes no projeto, tais como área de passeio público 

e leito carroçável projetado. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 

equipamentos adequados à perfeita marcação, bem como para a locação e execução dos 

serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 
 

 
Mobilização e desmobilização de obra 

 
A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 

instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e 

o deslocamento dos empregados da CONTRATADA. 

A medição deste serviço será feita da seguinte forma, ou seja, 50% a ser pago na 

mobilização e 50% a ser pago na desmobilização da obra, em porcentagem. 

 

Engenheiro Civil Pleno 
 

A obra deverá contar com, no mínimo, um Engenheiro Civil Pleno que deverá cumprir 

uma carga horária mínima de três horas diárias. O Engenheiro Civil cumprirá as funções de 

supervisionar a qualidade da execução, verificar e solucionar possíveis problemas existentes, 

garantir que a obra está sendo executada conforme as especificações técnicas dos projetos e 

verificar condições de risco e segurança do trabalho local, buscando sanar quaisquer problemas 

que possam vir a ocorrer. 

A medição deste serviço será por hora. 
Sinalização Provisória de Obra: 

 
A sinalização de obras consiste num conjunto de placas e dispositivos com 

características visuais próprias, cuja função principal é garantir segurança dos usuários e 
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trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções temporárias tais como: 

realização de obras, serviços de pavimentação, sinalização, topografia, remoção de 

interferências e emergências como rompimento de dutos, de pavimentos, etc. 

Esta sinalização tem por finalidade: 

 advertir corretamente todos os usuários sobre a intervenção; 

 fornecer informações precisas, claras e padronizadas; 

 regulamentar a circulação e outros movimentos para reduzir os riscos de acidentes e 

congestionamentos; 

 assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras; 

 orientar sobre novos caminhos; 

 proteger a obra, os trabalhadores e os usuários da via em geral; 

 diminuir o desconforto, causado aos moradores e à população em geral, da área afetada 

pela intervenção. 

 
Responsabilidades Legais 

 
Toda obra na via pública, pode apresentar-se como um evento inesperado para o 

motorista, constituindo, pois, um risco em potencial aos usuários da via. 

Por esta razão, o C.T.B. visando garantir a segurança nessas situações, estabelece a 

obrigatoriedade de implantação da sinalização ao órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição  sobre a via, que responderá pela falta, insuficiência ou incorreta colocação da 

mesma (art.90 §1º), sujeitando-se ainda, à responsabilidade objetiva por danos causados pelos 

cidadãos em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, 

projetos e serviços que garantam o direito ao trânsito seguro (art. 1º, § 3º do C.T.B.). 

É, portanto, obrigatória a sinalização em todas as obras executadas na via pública 

conforme dispositivos legais vigentes, dependendo o seu início de prévia autorização do órgão 

de trânsito. 

 

 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 
O percurso entre o primeiro sinal de advertência da obra e o ponto a partir do qual 

o trânsito deixa de ser afetado, pode ser dividido nos seguintes trechos: 

 área de advertência; 

 área de canalização; 
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 área de proteção à obra 

 área de retorno à situação normal. 

 

a)  Área de advertência 
 

Neste trecho, o usuário deve ser informado sobre as condições anormais da via 

e preparado para as alterações de circulação à frente. Utilizam-se aqui, os sinais de 

advertência (cap. 4) sobre a existência e distância da obra (OA-24), sobre a mudança 

das condições da pista (OA-21a, b, e c, OA- 25, OA-37, OA-38, etc.) e os que 

regulamentam os comportamentos obrigatórios (desvios OAE-5a, b, c, d, e, R-19, etc.). 

De acordo com as características do local, a distância mínima recomendada, 

sempre que possível, entre o início do trecho de advertência e o próximo de canalização, 

é de: 

 750 metros, para obras executadas em vias de trânsito rápido; 

 300 metros, para obras executadas em vias arteriais; 

 200 metros, para obras executadas em vias coletoras; 

 100 metros, para obras executadas em vias locais. 

 

b) Área de canalização 
 

Neste trecho, o usuário é deslocado da trajetória normal para faixas ou áreas 

contíguas, quando a intervenção exige bloqueio total ou parcial da pista. Utilizam-se aqui 

os dispositivos de sinalização auxiliar (barreiras, tapumes, cones, cavaletes, etc.), 

dispositivos luminosos e outros sinais que regulamentam os comportamentos 

obrigatórios (R-6a, R-7, R-29, etc.). As faixas de transição de pista (tapers) são 

implantadas de acordo com a velocidade da via e o avanço do bloqueio na pista. 

Recomendam-se, de acordo com as características do local, os seguintes comprimentos 

de tapers para a supressão de uma faixa de tráfego: 

 100 metros no mínimo, para vias de trânsito rápido; 

 70 metros no mínimo, para vias arteriais; 

 50 metros no mínimo, para vias coletoras; 

 40 metros no mínimo, para vias locais. 

 
 

c) Área de proteção a obra 
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A sinalização neste trecho tem a função de garantir segurança tanto para os 

trabalhadores quanto para o tráfego. Essa área não deve ser utilizada para depósito de 

materiais e equipamentos destinados às obras, afim de se garantir a visibilidade da 

intervenção. 

Para vias com velocidades menores ou iguais à 70km/h, sua extensão (Dr) fica 

condicionada às condições de segurança e ao espaço disponível no local. Utilizam-se 

aqui, dispositivos de uso temporário (barreiras, tapumes, cones, etc.) e os sinais que 

regulamentam comportamentos obrigatórios (R-6c, R-28, R-31, etc.). Esta área deve ficar 

livre de equipamentos, veículos e materiais. 

 

d) Área de obras ou serviços 
 

Corresponde à área propriamente ocupada pela obra ou serviço e destina-se ao 

acesso somente dos trabalhadores e veículos destinados à execução dos serviços. 

 

 
Segurança para Pedestres 
 

Quando as intervenções na via interferem na passagem livre dos pedestres, 

deve-se providenciar sinalização específica para protege-los e orientá-los. 

Nesses casos, a elaboração do projeto deve atender às seguintes determinações: 

 

 as passagens provisórias devem ter separação física entre pedestres e veículos, bem 

como entre pedestres e obras e esta separação é feita por tapumes ou outros 

dispositivos de sinalização auxiliar; 

 a circulação de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstáculos (buracos, 

entulhos, etc.), caso não seja possível, os obstáculos devem ser guarnecidos com 

dispositivos adequados e estar sinalizados; 

 as passagens devem ter no mínimo 0,90 metros de largura, garantindo o trânsito de 

carrinhos de bebê e cadeiras de roda, mas devem ser mais largas em obstruções de 

comprimento superior a 30 metros ou em áreas de grande volume de pedestres; 

 sob trabalhos elevados (pontes, por exemplo), as passagens devem ser cobertas, com 
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vão livre mínimo de 2,10 metros, ventilação natural e iluminação natural e/ou artificial; 

 os sinais e os equipamentos de controle de tráfego não podem constituir obstáculos aos 

pedestres; 

 os equipamentos refletivos são de pouca valia para os pedestres, porém luzes de 

advertência devem ser usadas para delinear o caminho dos pedestres e sinalizar 

obstáculos de forma apropriada; 

 a iluminação temporária artificial à noite deve ser garantida, particularmente se as 

passagens adjacentes também forem iluminadas; 

 quando não for possível providenciar passagem adequada, os pedestres devem ser 

orientados a utilizar outro caminho (calçada oposta, contorno da obra, outra quadra) por 

sinalização e equipamentos apropriados. 

 
Nos projetos de circulação de pedestres são utilizados em geral, sinais de 

regulamentação (R- 29, R-30 e R-31), dispositivos de sinalização auxiliar (tapumes, 

barreiras) e sinais de indicação (item 4.6). 

 
Segurança na Área de Influência 
 

Além da sinalização da zona de obras deve ser avaliada a necessidade de 

providenciar sinalização da área de influência da intervenção, de forma a promover a 

segurança e o conforto dos usuários da via. 

 
 

2. SERVIÇOS EM TERRA 

 Limpeza mecanizada do terreno 

Deve ser removida uma camada de, ao menos, 10 cm de espessura. Para a 

execução, poderão ser utilizados equipamentos como retroescavadeira, escavadeira, 

trator de esteiras, motoniveladoras etc, a critério da empreiteira. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração a área de limpeza em m³. 

Carga e descarga mecanizada de solo 

 
Compreende a movimentação e retirada de todo o material escavado do terreno, 

escavações e aterros, com a utilização de equipamento mecânico tipo retroescavadeira. 

As operações deste serviço compreendem: 
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 agrupamento dos materiais constituintes da limpeza; 

 colocação de todo o material em caminhão basculante para destino 

final. A medição efetuar-se-á levando em consideração a área de limpeza 

em m3. 

 
Transporte comercial com caminhão basculante DMT até 10 km 

 
Define-se pelo transporte de todo o material, removido ou trazido, durante esta 

etapa da execução, como, por exemplo, material de bota-fora (cortes excedentes, 

material de baixa capacidade de suporte, materiais orgânicos, rochas removidas etc). 

Todo o material proveniente desta etapa da obra deverá ser transportado por caminhões 

basculantes. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em m³xkm. 
 
Espalhamento e bota fora com recomposição de área 

 
Este tipo de serviço se dá pelo espalhamento no local determinado para receber 

o material excedente que não será reutilizado, como o excedente de terraplanagem e 

materiais orgânicos. Após o espalhamento, deverá ser realizada a regularização do bota 

fora. Para a execução do serviço, podem ser utilizadas motoniveladoras, tratores de 

esteira ou retroescavadeiras. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume espalhado, em m³. 

 
Escavação e carga de material de 1ª categoria 

 
Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao 

longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo 

estradal. 

As operações de corte compreendem: 

 Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem 

indicado no projeto; 

 Carga dos materiais; 

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela 

fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra. 

Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas 

com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A 
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operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladora, para 

escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores 

esteira. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³. 

 
Execução de aterro com material reaproveitado de escavação 

 
Aterros de pista são segmentos cuja implantação requer depósito de materiais, 

no interior dos limites das seções especificados no projeto. 

A compactação do aterro deve atingir índice de 100% P.N. 

Após a locação, marcação e nivelamento da topografia as operações de aterro 

compreendem: Escavações, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente 

umedecimento ou aeração e compactação dos materiais de cortes ou empréstimos, para 

a construção do corpo do 

aterro até as cotas indicadas em projeto. 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, 

caminhões basculantes, moto niveladoras, rolo liso, pé-de-carneiro vibratório, arados, 

grade de disco, caminhões pipa, etc. 

Será realizado ensaio de grau de compactação de pista a fim de verificar a 

compactação do material empregado, caso seja granulometria grande será feito teste de 

carga. 

Sua medição será efetuada em m³ executados na pista. 
 
Transporte de aterro 

 
O material para aterro será transportada por caminhões basculantes, com 

proteção superior opcional, a uma distância máxima de transporte de 2 km. 

O serviço será medido em m³xkm. 

 
Regularização e compactação de subleito 

 
Esta especificação se aplica à regularização do subleito da área a ser pavimentada. 

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na 

construção de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando 

necessário, transversal e longitudinalmente. 
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São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da 

regularização: carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-

carneiro, liso vibratório, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o 

tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados 

acima, desde que aceitos pela Fiscalização. 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de 

plataforma concluída. 

 
3. DRENAGEM 

 
O sistema de drenagem que será implantado com rede de tubulação 

enterrada, com diâmetros de tubos especificados em projeto. Nos pontos baixos. O dreno 

será paralelo ao canteiro central, nas duas laterais. Será executado afim de evitar ao 

máximo que a umidade existente no canteiro central, interfira na durabilidade do asfalto 

da pista, direcionando para as bocas de lobo existentes.  

 
Escavação mecanizada em vala material 1ª cat. 
 
A execução de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de 

drenagem pluvial e escoamento de águas proveniente das chuvas. 

A vala será escavada para a execução das redes de drenagem conforme 

especificado no projeto em anexo, tendo suas características definidas conforme as 

necessidades do terreno in loco. 

As execuções dos serviços deverão prever a utilização racional de 

equipamentos apropriados atendidos as condições locais e a produtividade exigida. 

Sua medição será efetuada em m³ executado na pista. 

 
Transporte comercial com caminhão basculante  

 
Define-se pelo transporte de todo o material utilizado para a implantação do 

sistema de drenagem. Todo o material excedente, proveniente desta etapa da obra, 

como, por exemplo, material de bota-fora, deverá ser transportado por caminhões 

basculantes. 

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

m³xkm. 
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Transporte de material importado  
 

Define-se pelo transporte de materiais importados para executar as valas de 

drenagem, como agregados em gerais.  

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em 
m³xkm. 
 

Caixa Coletora Boca-de-lobo  

 
As caixas coletoras da obra são existnes, necessitando ser adaptadas a altura do 

novo revestimento da pista. Além da altura, deverá ser colocado as tampas novas em 

todas elas.  

As caixas coletoras serão medidas de acordo com o tipo empregado, pela 

determinação do número de unidades “reformadas”. 

 

4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 

 
Execução de sub-base de macadame seco 
 

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de 

terraplenagem e regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados 

pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das 

outras camadas do pavimento. 

Projeto de Pavimentação. 

O agregado graúdo será espalhado em uma camada de espessura uniforme. 

Deverão ser utilizados, no espalhamento, meios mecânicos como motoniveladoras, 

tratores de esteira ou espalhadores de agregados. 

Depois do espalhamento, o acerto do agregado graúdo, será feita a 

verificação de greide longitudinal e seção transversal, com cordéis, gabaritos etc, 

sendo então corrigidos os pontos com excesso ou deficiência de material; nesta 

operação deverá ser usado agregado com a mesma granulometria do utilizado na 

camada em execução, sendo vedado o uso de brita miúda para tal fim. 

Os fragmentos excessivamente lamelares ou de tamanho excessivo, visíveis na 

superfície do agregado espalhado, deverão ser removidos. 
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Todo o acerto final de desempenamento, nessa fase, será realizado com a 

motoniveladora ou com trator de esteira. 

Antes do lançamento do material de enchimento, se houver necessidade, poderá 

ser permitida uma passada do rolo compactador sem vibração, para um melhor 

alinhamento ou acomodação das partículas. 

O material de enchimento deverá ser a seguir espalhado por meios manuais ou 

mecânicos, em quantidades suficientes para preencher os vazios do agregado graúdo. 

O material deve ser compactado (com ou sem vibração) e irrigado. 

A aplicação do material de enchimento deverá ser feita em uma ou duas camadas 

sucessivas, devendo-se iniciar a compactação e forçar a sua penetração nos vazios do 

agregado graúdo por meios manuais ou mecânicos. 

A compactação inicial da camada será realizada com um rolo do tipo vibratório, 

aprovado pela Fiscalização. Nos trechos em tangente, a compactação deve partir sempre 

das bordas para o eixo e, nas curvas, da borda interna para a borda externa. 

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente compactada deve ser 

recoberta de, pelo menos, 1/3 da largura do rolo. 

Após obter-se a cobertura completa da área a ser comprimida, deverá ser feita 

uma nova verificação do greide longitudinal e seção transversal, efetuando-se as 

correções necessárias. 

A compactação deverá prosseguir até que se consiga um bom entrosamento dos 

agregados da camada. 

Uma vez constatados os problemas, usualmente deficiência de finos, haverá a 

necessidade de correções. Nesses locais, a correção será realizada com material de 

enchimento. 

Antes da colocação da camada superior, a superfície do macadame seco usado 

como sub-base deverá ser molhada e rolada novamente com rolo liso vibratório. 

Os serviços de construção da camada de sub-base deverão ser executados 

mecanicamente, constando o equipamento mínimo necessário: moto niveladora, carro 

tanque distribuidor de água, rolo compactador vibratório liso, vassoura mecânica, 

caminhões basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderão 

ser utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalização. 

A camada de sub-base será medida por m³ de material compactado na pista. 
 
Execução de base de brita graduada 
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Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de 

pedra britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas 

especificadas pelo DAER. 

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de 

terraplenagem e regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos 

ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras 

camadas. 

Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto, e 

compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, 

compactação e acabamento, sendo que a mesma terá a espessura especificada na seção-

tipo do projeto. 

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados 

mecanicamente, constando o equipamento mínimo necessário: moto niveladora com 

escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolo compactador vibratório liso, caminhões 

basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderão ser 

utilizados outros equipamentos aceitos pela Fiscalização. 

Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de umidade e verificação 
do material na 

pista. 

Os parâmetros, faixas e tolerâncias de aceitabilidade para este serviço seguem a 

especificação DAER-ES-P 08/91, conforme descrições abaixo: 

 
Compactação 

 
O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base, será de 

100% da energia AASHTO Modificado. 

 
Espessura 

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

relação à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada da 

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

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

média superior a do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do 

revestimento. 

A camada de base será medida por m³ de material compactado na pista. 

 

 
Pintura de ligação com RR-2C, inclusive asfalto e transporte – pista de rolamento 

 
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a base 

imprimada, visando promover a aderência entre esta camada e o revestimento a ser 

executado. 

Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de 

preferência, vassouras mecânicas. 

A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 l/m² a 0,6 l/m², que será verificado 

pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”. 

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

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação 

do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo 

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante. 

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil 

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

e correções localizadas. 

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

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

ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado 

em pelo menos, um dia de trabalho. 

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

Imprimação com CM-30, inclusive asfalto e transporte 

 
Imprimação é uma aplicação de película de material betuminoso, CM-30, aplicado 

sobre a superfície da base granular concluída, antes da execução de um revestimento 

betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir 

condições de aderência entre a camada existente e o revestimento a ser executado. 

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de 
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varredura e, logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com 

equipamento adequado. 

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada deverá variar entre 

0,8 l/m² a 1,6 l/m². Será verificada pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio 

adequado “bandeja”. 

Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais. 

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados 

com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar 

uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas e limites de temperatura 

especificados. 

Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil 

observação, e ainda de aspergidor manual para tratamento de pequenas superfícies e 

correções localizadas. 

As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente 

dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de 

espalhamento pelo menos de 4,0 metros. 

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante 

circulação e agitação do material de imprimação; 

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 

depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material 

asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

A imprimação será medida em m² de área executada. 

 
Transporte de materiais asfálticos (emulsões e ligantes) da refinaria à obra – DMT 
= 170 km 

 
O material asfáltico utilizado imprimação (CM-30), pintura de ligação (RR-2C) e 

CAP necessitam ser transportados do seu principal fornecedor no estado, ou seja, a 

Refinaria Alberto Pasqualini, que fica a uma distância de 170 km do município. 

Os caminhões que realizarão o transporte são os próprios caminhões 

distribuidores de asfalto (espargidores) que realizarão os serviços de imprimação e 

pintura de ligação. Durante o transporte, o caminhão deverá garantir a manutenção da 

temperatura adequada para o produto. 
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Para quantificação, adota-se o consumo de 1,20 kg/m² para CM-30, 1,30 kg/m³ 

para RR-2C e 0,06 t/m³ para CAP. 

Este serviço será medido em txkm. 

 
Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), fornecimento e execução, 

exclusive transporte 

 
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em 

usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e 

material betuminoso, espalhada e comprimida a quente sobre a base imprimada ou 

sobre a camada de regularização com C.B.U.Q. 

A mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a 

espessura identificada na seção-tipo específica do projeto. 

Serão empregados os seguintes materiais: 

 
Material Betuminoso 

 

 Cimento asfáltico CAP – 50/70, aditivado com dope para ligante, se 
necessário. 

 
Agregado Graúdo 

 

 O agregado graúdo deverá ser pedra britada, de granito ou basalto. O 

agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de 

argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de Los Angeles, 40%. 

Deve apresentar boa adesividade. Agregado Miúdo 

 

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

partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de 

torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual 

ou superior a 50%. 

Material de Enchimento (Filler) 

 

 Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação 

aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, 

pós calcários, etc 

 Os parâmetros, faixas e tolerâncias de aceitabilidade para os serviços de 

regularização e capeamento asfáltico em CBUQ seguem a especificação DAER-ES-P 16/91, 
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conforme descrições abaixo: 

 

Teor de CAP 
 

 Deverá ser apresentado pela empresa contratada o Projeto da Mistura Asfáltica 

com o ter ótimo de CAP, sendo que este poderá variar de até ± 0,3. 

 
Grau de Compactação 

 

 O grau de compactação da camada executada deverá ser no mínimo 97%, 

tomando-se como referência a densidade dos corpos de prova moldados pelo processo 

Marshall. 

 
Espessura 

 

 A espessura média da camada de regularização com concreto asfáltico não pode 

ser menor do que a espessura de projeto menos 5%. 

 Para a camada final, não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do 

intervalo ± 10% em relação à espessura de projeto. 

 
Execução 

 

Os serviços de espalhamento da mistura betuminosa, somente poderão ser executados 

depois da base de brita graduada ou a regularização com CBUQ (para o caso da execução 

de capeamento), terem sido aceitos pela fiscalização. No caso de ter havido trânsito sobre a 

superfície subjacente à camada em execução, será procedida a varrição da mesma antes do 

início dos serviços.  

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos basculantes antes especificados. 

Para que a mistura seja colocada na pista sem grande perdas de temperatura, 

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

suficiente para proteger a mistura.  

O concreto asfáltico será distribuído por vibro-acabadora, de forma tal que 

permita, posteriormente, a obtenção de uma camada na espessura indicada pelo projeto, 

sem novas adições. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

 

 
Somente poderão ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima 

dos 10ºC e com tempo não chuvoso. O concreto betuminoso não poderá ser aplicado, 

na pista em temperatura inferior a 100ºC. 

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

pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por 

meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.  

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. 

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade 

da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento 

em que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca de 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As 

rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura. 

As juntas longitudinais de construção, no caso de execução de duas ou mais 

camadas sucessivas de concreto asfáltico, deverão ficar desencontradas e separadas de 

no mínimo 20 cm. 

Nas emendas de construção, tanto longitudinais como transversais, entre 

pavimentos novos ou entre pavimentos novos e velhos, deverão ser cortadas de modo a 

se obter juntas verticais, sem bordos frouxos ou arredondados pela compactação, ou, 

ainda, para o caso de pavimentos velhos, bordos novos e recentes. 

Antes de se colocar mistura nova adjacentes a uma junta cortada, ou a um 

pavimento antigo, aplicar-se-á à superfície de contato uma camada fina e uniforme do 

mesmo material betuminoso empregado na mistura. 

Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o 

completo resfriamento. 

A medição do concreto betuminoso usinado a quente será medido na pista pelo 

volume aplicado e compactado em m³. 

 
Transporte do C.B.U.Q.  

 
Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve ser 
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transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar que a 

temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em m³xkm. 

 
Execução de meio fio pré-moldado para travamento de pavimento novo 

 
Os meios fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, 

obedecendo aos alinhamentos indicados, e estes devem apresentar fck ≥ a 20 MPa. Estes 

meios-fios deverão ser assentados nos limites do pavimento asfáltico novo, conforme indicado 

em planta, e deverão estar nivelados com a parte superior do revestimento. 

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados com 

argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30 cm 

de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e 

criarem-se assim possíveis retrabalhos. 

Os meios fios serão medidos em metros executados no local. 

 
5. RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS  

Recomposição de pavimentos/remendo profundo 

Nas áreas delimitadas no Projeto de Capeamento, indicadas como recomposição de 

pavimentos/remendos profundos, deverá ser feita recomposição das camadas estruturais do 

pavimento, adotando espessuras de camadas de sub-base e base conforme a seção tipo 

demonstrada no citado projeto. 

Os remendos profundos serão realizados em áreas em que se constata que houve 

recalque/afundamento da estrutura ou excesso de deslocamento horizontal, o que indica que há 

deficiência na capacidade estrutural do pavimento. Deve-se seguir os procedimentos de 

execução citados anteriormente para as etapas de execução de base e de sub-base. 

Acima do pavimento reconstituído – com novas camadas estruturais e com 

compactação adequada – será realizada a camada asfáltica de C.B.U.Q. conforme Projeto de 

Capeamento. 

 
Execução de capeamento 

 
A execução do capeamento asfáltico será realizada sobre o pavimento de basalto 

existente. Por isto, deverá ser feita uma camada de C.B.U.Q. niveladora, chamada de camada 
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de perfilamento ou de regularização, com espessura de 3 cm. Acima desta camada 

regularizada, será aplicada uma outra camada de C.B.U.Q., chamada de camada de 

revestimento/rolamento, com espessura mínima de 4 e 6 cm, conforme previsto em projeto. 

A via projetada com capeamento asfáltico, deverá receber duas camadas de pintura de 

ligação, sendo uma entre o pavimento existente e a camada de regularização/perfilamento 

(C.B.U.Q.), e, a outra, entre a camada de regularização/perfilamento e a camada de 

revestimento de C.B.U.Q. 

Para fins de controle tecnológico, a camada de espessura mínima 

determinada em projeto (capa de rolamento/revestimento), deverá ser maior ou igual a 4 

cm e 6 cm, conforme marcação de projeto. Portanto, a camada de 

regularização/perfilamento será desprezada no controle de determinação de espessura, 

sendo, esta, somente utilizada para nivelamento do pavimento existente. 

 

 
Pintura de ligação com RR-2C em trechos de restauração 

 
É obrigatória a aplicação de emulsão asfáltica de ruptura rápida, do tipo RR-2C, acima 

da superfície fresada, antes de seguir à execução do C.B.U.Q.. As características técnicas e 

executivas são as mesmas já citadas anteriormente. 

 

Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) em trechos de restauração 

 
O revestimento betuminoso (C.B.U.Q.) deverá ser executado apenas após a aplicação 

da pintura de ligação sobre a superfície fresada. A espessura do revestimento deverá ser 

conforme o Projeto de Recapeamento. 

 
6. SINALIZAÇÃO 

 
Limpeza da superfície para aplicação de sinalização 

 
Consiste na execução de limpeza por meio de vassouras mecânicas no local onde será 

executada a pintura de sinalização horizontal. 

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se 

remover todo material pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o pavimento 

e em ocorrência de manifestações patológicas futuras. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 
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Sinalização horizontal com material termoplástico: 

 
As faixas de travessias de pedestres projetadas serão feitas com material termoplástico, 

tendo o objetivo de manter a eficiência retrorreflexiva da via por mais tempo (anos), aumentando, 

assim, a segurança do trânsito nos trechos curvos e íngremes. 

A temperatura de aplicação não poderá exceder o limite de 180ºC p ara o termoplástico 

de cor amarela e 200ºC para a cor branca, com espessura de 3,00mm e padrão 3,09 da ABNT. 

Esses limites são necessários para que o material mantenha integralmente a sua coesão e 

luminosidade natural. 

Uma vez aplicado o material, as faixas deverão apresentar condições de tráfego em 

tempo não superior a 5 minutos. O agente ligante (resinas, óleos, etc.) deverá estar entre um 

mínimo de 18% e no máximo 24% no peso do composto total. 

A refletorização deverá ocorrer pela adição de microesferas de vidro tipo “PRÉ-MIX” na 

proporção de 18% a 22% do peso do produto final (0,45kg/L) e por aspersão uniforme e 

homogênea, durante a aplicação, de pelo menos 0,4kg de microesferas de vidro tipo “DROP-ON” 

por m2. 

As microesferas deverão apresentar as características indicadas nas especificações. O 

ponto de amolecimento do material aplicado não deve ser inferior a 80º C. A executante 

deverá refazer sem qualquer ônus para o Município, os serviços realizados que não 

apresentarem os seguintes períodos de garantia: 90% uma unidade após 12 meses 60% uma 

unidade após 24 meses 40% uma unidade após 36 meses OBS: Define-se como unidade, 

qualquer extensão de 300m de linha de largura especificada em qualquer padrão ou 

combinação. O material termoplástico deverá estar garantido contra falhas, fissuras, lascas 

ou perda de aderência seja por defeito do material ou do método de aplicação quando 

submetido às condições normais de trafegabilidade de veículos e pedestres. 

A superfície do material aplicado deve perder em menos de 10 minutos a sua inicial 

característica pegajosa, para evitar adesão e penetração de impurezas ou sujeiras que 

contaminem eventualmente o material. Quando da aplicação do material, em razão do seu 

estado ainda pegajoso, as impurezas devem desaparecer pouco depois unicamente pelo 

efeito do tráfego e da chuva. Após este período, o material não deve ser mais contaminado. 

 
Observações Gerais: 

 
A empresa executante deverá ter disponível, ou contratar Usina móvel sobre caminhão, 

constituída de dois recipientes para fusão do material (branco e amarelo), providos de 
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queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variável. Da mesma 

forma, possuir Veículo auto-propulsor contendo recipiente com capacidade variável e 

aquecimento indireto (câmara de óleo térmico). Para os equipamentos de projeção 

pneumática o recipiente precisa ser pressurizado para conduzir o material até a pistola, e nos 

equipamentos de projeção mecânica o material deve ser conduzido através de bomba até a 

pistola. Obter ainda: 

Termômetros em perfeito estado de funcionamento na câmara de óleo e no recipiente 

para a fusão do material termoplástico; 

Possuir conjunto aplicador contendo uma das pistolas próprias para termoplástico e 

semeadores de esferas e microesferas de vidro, aquecimento indireto (com óleo térmico), 

para todo conjunto aplicador, ou seja, mangueira condutora do material termoplástico e 

pistola; 

Compressor com tanque pulmão de ar destinado a:  pressurização do recipiente de 

material termoplástico (nos equipamentos de projeção pneumática), tanques de esferas e 

microesferas;  limpeza de pavimento e para atomização do material;  acionamento das 

pistolas para termoplástico e microesferas de vidro; 

Dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou 

duplas, dos materiais utilizados; 

Dispositivos, acessórios de controle e segurança em painéis na câmara do veículo e na 

plataforma do conjunto de aplicação; 

Sistema de aquecimento, podendo ser com a queima de gás ou óleo diesel; 

Gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle; 

Dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da 

demarcação. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal 

habilitado. Os serviços de sinalização serão medidos por metro m² aplicado 

na pista. 

 
Sinalização horizontal com tinta à base de metilmetacrilato 

 
Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites da 

pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, 

e, ainda, a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarelo ou branco. 

No eixo da pista deverá ser executada uma sinalização horizontal na cor amarela, 
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conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as faixas de sentidos 

opostos. Em alguns trechos, a linha poderá ser dupla, conforme o projeto, pois permitirá 

ultrapassagem em apenas um dos lados. 

No bordo da pista, conforme o projeto, nos locais sem passeio público, deverá ser 

executada uma sinalização horizontal na cor branca, simples e contínua (conforme projeto 

em anexo), com 12 cm de largura, delimitando a área de trafegabilidade segura da pista de 

rolamento. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado, e por pessoal 

habilitado. A tinta a ser utilizada deve ser acrílica e executada por aspersão simples, pois 

apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência ao 

pavimento,  flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e 

excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. 

A pintura deverá ser executada com tinta à base de metilmetacrilato, conforme norma 

ABNT NBR 15438/2013, e fornecida com laudo feito em laboratório independente e 

credenciado na ABIBTI ou outro órgão regulador, nas cores amarela e branca (NORMATIVA 

CET-ET-SH 14) com aplicação de microesfera de vidro tipo II – linhas continua e 

descontinuas. Para estes itens específicos deverá a empresa deverá apresentar o 

Licenciamento Ambiental e os laudos emitidos por laboratório independente e credenciado 

na ABIPTI ou outro órgão regulador das tintas metil metacrilato conforme ABNT NBR 

15438/2013. 

A tinta deverá ter excelente estabilidade térmica, permitir excelente visibilidade diurna e 

noturna e ter as cores conforme código de cor MUNSELL 5100 Branca N 9,5 / 9,0 e 5101 

Amarela 10 YR 7,5 / 14. 

Os serviços de sinalização serão medidos por metro m² aplicado na pista. 

 
Rampa de acesso a cadeirantes – Tipo D – Retangular ou trapezoidal 

 
ETAPA A SER EXECUTADA PELO MUNICÍPIO. As calçadas devem ser rebaixadas junto 

às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre 

que houver foco de pedestres. Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento 

da calçada e o leito carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. 

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). A largura dos rebaixamentos 

deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo de pedestres 
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calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de 

pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferência que impeça o 

rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia, admite-se rebaixamento 

da calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,50 m de largura de rampa. 

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-

se o rebaixamento total da calçada na esquina. O projeto também adota rampas do tipo 

trapezoidal, que deverão ser instaladas nos locais indicados no Projeto de Sinalização. As 

dimensões da rampa trapezoidal podem ser verificadas em detalhamento no mesmo projeto. 

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar 

alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado 

pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m. As abas laterais dos 

rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados 

de acomodação. A inclinação máxima recomendada é de 10%. 

Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as 

abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 

1,20 m, sendo o recomendável 1,50 m. 

Quando a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa 

livre, deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50m e 

com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33% (Figura 02). 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 

deslocamento nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso, conforme 

figuras 01 e 02. Deve ser integrada ao piso, não havendo desnível entre as superfícies do piso 

e da sinalização tátil. 

O piso tátil serão assentamentos sobre o piso de concreto recortado com argamassa 

industrializada tipo AC III. Antes do assentamento do piso a superfície dever estar nivelada, 

isenta de pó, óleos, graxas. É recomendável que a área seja lavada com água, permanecendo 

úmida, porém, sem água empossada para iniciar a aplicação. 

A modulação dos pisos deve garantir a continuidade de textura e padrão de informação, 

as placas deverão ser contrastantes com o piso adjacente, sendo integradas ao mesmo. 
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A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos 

conforme dispostos na figura 02. A modulação do piso deve garantir a continuidade de textura 

e o padrão de informação. 

A medição deste serviço será por unidade aplicada na pista. 
 
 

Pintura de meio fio com tinta acrílica 
 

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “tinta acrílica” sobre todos os 

meios fios executados nas ruas. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e 

por pessoal habilitado. Os serviços de pintura serão medidos por m² aplicado no meio fio. 

 
Nota final: 

Qualquer alteração no  Projeto ou Memorial Descritivo, sendo no procedimento executivo 

técnico, mudança de materiais, seja qual for o motivo, não poderá ser executada sem 

autorização, por escrito, do Contratante e dos Autores/Responsáveis Técnicos dos projetos. 
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