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MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO 

DO PARQUE FERNANDO COSTA 
 

 LOCAL: AV. DOUTOR FLÁVIO ROCHA 
 BAIRRO : VILA EXPOSIÇÃO 
    - FRANCA - SP.  
 
 
I - CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

1. DO SERVIÇO 
 
 A execução da obra obedecerá rigorosamente às especificações que constam nos 
projetos de Arquitetura e Estrutura de Concreto Armado, no que diz respeito à estrutura e 
vedação, e demais informações contidas nos projetos. 
 Em caso de dúvidas entre o desenho e o Memorial, há necessidade de 
entendimentos entre a Empreiteira e a Fiscalização, antes mesmo da realização dos 
serviços, para se dirimir a questão. 
 Toda e qualquer modificação dos serviços só será admitida com prévia autorização 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.  
 O proponente deverá incluir em seu orçamento, todos os materiais e serviços, 
mesmo quando não especificados nos projetos e/ou não constar do orçamento 
confeccionado pela SEPLAN , necessários ao perfeito acabamento, funcionamento e 
estabilidade da obra. 
 Qualquer questionamento relativo ao projeto ou pla nilha orçamentária (custos, 
quantitativos, itens, etc.) deverá ser encaminhado por escrito à SEPLAN e à Comissão 
Permanente de Licitações (COPEL), anteriormente à d ata da abertura das propostas. 
PORTANTO, DECORRIDO O PROCESSO LICITATÓRIO, NÃO SER ÃO ACEITAS 
DURANTE OU APÓS AS OBRAS QUAISQUER SOLICITAÇÕES DE REVISÃO DA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.  
  
 

2. DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA 
 
 A firma responsável pela execução da obra deverá assumir todos os encargos, de 
quaisquer serviços executados em desacordo com o projeto, sendo que correrá por sua 
conta a demolição e/ou reconstrução do necessário. 
 A responsabilidade da Empreiteira é integral para os serviços contratados nos termos 
do Código Civil Brasileiro. 
 A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da Empreiteira. 
 É obrigação da Empreiteira visitar a área e o local onde serão executados os 
serviços, não podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do mesmo. 
 
 

 
 

3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
 



PREFEITURA DE RANCA 
Secretaria de Planejamento Urbano 

Divisão de Projetos 
 
 

 

Rua Frederico Moura 1517 – Cidade Nova – CEP 14401- 150 
(16) 3711-9000 

2 

 

 Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as 
especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos  à 
Fiscalização de um responsável técnico designado pela SEPLAN  para exame e aprovação. 
 Os materiais recusados deverão ser retirados da obra no prazo máximo de 48 horas. 
 
 
 

4. MUDANÇAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser encaminhada ao 
responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de cinco dias antes da 
execução. 
 Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do projeto de acordo 
com a realidade da obra, estas deverão ser também encaminhadas ao responsável técnico 
pelo projeto no mesmo prazo do parágrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior 
para a entrega dos resultados finais, não podendo este prazo exceder a 14 dias. 
 As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente documentadas e 
assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o acompanhamento da obra ou 
pelo técnico responsável pelo projeto. 
 Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua integra, salvo 
feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, devendo este refazer o 
serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja 
qualquer modificação em desacordo com os parágrafos anteriores. 
 
  
II – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 
 

1. PLACA DE OBRA 
  
 Será de inteira responsabilidade da Empreiteira a confecção, colocação e 
manutenção de placa contendo informações da obra, do autor e co-autores do projeto, etc. 
 A placa terá as dimensões mínimas de 5,00 m x 2,50 m e será confeccionada de 
acordo com modelo e especificações fornecidas pela SEPLAN . Será colocada em local 
visível ao público e mantida em boas condições, enquanto durar a execução da obra, 
instalações e serviços de qualquer natureza, sob responsabilidade da Empreiteira. 
 
 

2. LIMPEZA DO TERRENO  
 
 Caso necessário, ficará sob responsabilidade da Empreiteira à obtenção de 
autorização legal para remoção de árvores de porte. 
 Somente poderão ser removidas árvores totalmente prejudicadas pela implantação 
da obra ou especificamente indicadas para tal no projeto. 
 A implantação das instalações do canteiro de obras deverá ser estudada de modo a 
evitar a remoção desnecessária de árvores de porte.          
 Deverão ser executados manual e/ou mecanicamente os serviços de: roçado, 
capina, destocamento e remoção, inclusive de troncos, raízes e entulhos. 
 Na limpeza, deverão ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de 
terra, com desníveis de até 20 cm, visando fácil escoamento de águas pluviais. 
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3. LOCAÇÃO DA OBRA  

 
 A locação será executada com instrumentos. 
 A Empreiteira procederá, sob sua responsabilidade, a locação planimétrica e 
altimétrica da obra, de acordo com a planta de situação, considerando como referência o 
prédio existente. 
 A Empreiteira procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 
de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas 
no local. 
 Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do 
projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem 
competirá deliberar a respeito. 
 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Empreiteira, a 
obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, 
demolições e reposições que se julgarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além 
disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de 
acordo com o Contrato e o presente Memorial. 
 A Empreiteira manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível 
(RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 
oportunidade. 

 
 

4. MOVIMENTO DE TERRA 
 
          Somente poderá ser permitida a execução manual nos casos de movimento de terra 
inferior a 300m3 se constatada a impossibilidade técnica de execução do serviço 
mecanizado. 

Deverão ser obedecidas as cotas e perfis previstos no projeto, permitindo fácil 
escoamento das águas pluviais, devendo a Empreiteira comunicar a Fiscalização, quando 
tal não se der. 

Para cortes de conformação permanente, quando a altura superar 6m., deverá ser 
executada no mínimo uma berma intermediária a cada 5m de desnível, com largura de 1m. 

Ainda que não perfeitamente caracterizada em projeto, deverá ser executada, sob 
orientação da Fiscalização, a regularização das áreas externas, para permitir fácil acesso e 
escoamento de águas pluviais. 

Deverão ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, as eventuais 
instalações e serviços públicos, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou 
existente no local que possa ser atingida pelos trabalhos, bem como valas e barrancos 
resultantes, com desnível superior a 1,20m, que não possam ser adequadamente taludados. 

Caso o corte atinja ruas ou passeios, a Empreiteira deverá obter da SEPLAN a 
autorização para a execução dos serviços, responsabilizando-se pela execução e 
manutenção da sinalização exigida pelo órgão competente ou mesmo, pela Fiscalização. 

O simples espalhamento não poderá ser feito nas áreas destinadas à construção 
e/ou pavimentação, ou que facilitem o carregamento por águas pluviais. 

Os taludes deverão ser executados com as seguintes recomendações: 
- declividade máxima para corte 1:1;  
- declividade máxima para aterro 1:1,5; 
- escoramento quando necessário 
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- quando resultante de corte mecanizado, deverá ser executada superfície rugosa 
com ranhuras orientadas transversalmente à linha de declive e obtidas pelo equipamento 
utilizado. 

No caso de necessidade de execução de aterros sobre o terreno com cota próxima 
ao nível d’água do solo, deverá ser prevista drenagem da área. 

Se após a limpeza, existirem áreas a serem aterradas, com inclinação superior a 
1:1,5, estas deverão ser previamente dentadas com degraus  com altura variável de 0,30m a 
0,50m. 

 Os aterros deverão ser lançados em camadas de aproximadamente 20cm de 
espessura, paralelas aos greides dos platôs, e compactados com o auxílio de equipamentos 
apropriados ao serviço, tais como: pé de carneiro, rolo compactador estático, rolo 
compactador vibratório, compactador de placa vibratória e outros. 

No caso de terreno mole, a espessura da primeira camada e/ou demais 
procedimentos técnicos deverão ser estabelecidos juntamente a Fiscalização da Obra. 

Deverão ser apresentados e aprovados pela Fiscalização ensaios dos solos dos 
aterros, acompanhados de Laudo Técnico que comprovem o grau de compactação e 
umidade ótima, deverá ser realizado, no mínimo, um ensaio para cada 500m3 de terra 
compactada. No caso de compactação de solos com comportamento arenoso, deverão ser 
utilizados rolos vibratórios e controlada a compacidade do aterro a cada 500m3 lançados. 

No caso de taludes muito próximos a áreas construídas, quadras, canaletas, o aterro 
deverá avançar para as condições de confinamento que permitam uma compactação 
eficiente, sendo depois cortado para receber os alinhamentos de projeto. 
 
  
 VALAS 
 
 Deverão ser obedecidas as cotas e perfis previstos no projeto, permitindo fácil 
escoamento das águas pluviais, devendo a Empreiteira comunicar a Fiscalização, quando 
tal não se der. 
 Deverá ser executada, sob orientação da Fiscalização, a regularização das áreas 
externas, para permitir fácil acesso e escoamento de águas pluviais. 
 Deverão ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, as eventuais 
instalações e serviços públicos, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou 
existente no local, que possa ser atingida pelos trabalhos, bem como valas e barrancos 
resultantes, com desnível superior a 1,20 m., que não possam ser adequadamente 
taludados. 
 Caso os serviços atinjam ruas ou passeios a Empreiteira deverá obter da SEPLAN  a 
autorização para prosseguimento dos serviços, responsabilizando-se pela execução e 
manutenção da sinalização exigida pelo órgão competente ou mesmo, pela Fiscalização. 
 O simples espalhamento não poderá ser feito nas áreas destinadas à construção 
e/ou pavimentação, ou que facilitem o carregamento por águas pluviais. 
 Configuração e dimensionamento: 
 - deverá ser considerada a natureza do terreno, dos serviços a executar e a 
segurança dos trabalhadores. 
 -recomenda-se seção retangular; nos casos de grandes profundidades e terrenos 
instáveis deverão ser executadas paredes inclinadas ou escalonadas. 
  
 O terreno deverá ser escavado do nível mais baixo para o mais alto, impedindo o 
acúmulo de água prejudicial aos trabalhos. 
 A terra escavada deverá ser amontoada a uma distância mínima de 50 cm da borda 
e quando necessário sobre pranchas de madeira, de preferência de um só lado, liberando o 
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outro para acessos e armazenamento de materiais; deverá ser impedido o carregamento 
desta terra por águas de chuva para galerias de águas pluviais.      
 Deverá ser verificado o efeito da sobrecarga devido a terra estocada próxima a 
escavação, sobre a estabilidade do corte. 
 O escoramento tipo descontínuo deverá ser utilizado nos terrenos instáveis e nos 
casos de valas com paredes verticais e profundidades superiores a 1,50 m: o solo lateral à 
cava, deverá ser contido por tábuas de peroba de 0,027 x 0,16 m, espaçadas  de 0,16 m, 
travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 6 x 16 cm, em toda a sua extensão e 
estroncas de eucalipto de Ø 15 cm espaçadas de 1,35 m, a menos das extremidades das 
longarinas de onde as estroncas estarão a 0,40 m. 
 Deverá ser executado o esgotamento de águas até o término dos trabalhos, através 
de drenos no fundo da vala, na lateral junto ao escoramento, para que a água seja captada 
em pontos adequados; os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços, 
internos a esses drenos e recobertos com brita, a fim de evitar erosão; caso se note na 
saída das bombas, saída excessiva de material granular, deverá ser executado filtro de 
transição com areia ou geotêxteis nos pontos de captação. 
 As águas pluviais deverão ser desviadas para que não se encaminhem às valas já 
abertas. 
 O fundo  da  vala  deverá  ser executado através de superfície regular, plana e 
apiloada. 
 As valas para fundação direta deverão obedecer à seguinte execução: 
 - deverão ser molhadas e perfuradas com uma barra de ferro, visando a localização 
de possíveis elementos estranhos não aflorados, acusados por percolação das águas 
(troncos ocos de árvores, formigueiros, etc.) 
 - deverá ser obtida perfeita horizontalidade. 
 - deverão ser atingidas camadas de acordo com a taxa de trabalho do terreno, 
conforme o projeto estrutural; nos casos de dúvida, ou heterogeneidade do solo, não 
previstas nos perfis de sondagem, as cotas de assentamento das fundações diretas deverão 
ser liberadas por profissional especializado.           
 Em valas maiores que 2,00 m de profundidade, deverá ser obrigatório o uso de 
escada para saída de operários. 
 Nos reaterros finais deverá ser utilizada, de preferência, a terra da própria 
escavação, umedecida, cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a  
5 cm; a compactação deverá ser manual ou mecânica de modo a se atingir densidade e 
compactação homogênea, aproximada à do terreno natural adjacente. 
 Nos casos de muro de arrimo poderá ser permitido o reaterro mecanizado, somente 
fora da cunha delimitada pelo arrimo e por uma linha formando ângulo de 60 graus com a 
vertical, passando pelo pé do muro; o espaço correspondente a cunha descrita deverá ser 
reaterrado com apiloamento manual, em camadas de aproximadamente 10 cm. 
 No caso de reaterro de arrimos deverá ser verificado se foram projetados drenos, ou 
se há conveniência de sua execução. 
 

5. FUNDAÇÕES 
 
 Serão executadas vigas baldrame de concreto armado sobre Brocas e ou Estacas de 
concreto, como fundações das áreas a serem construídas, obedecendo as normas e métodos da 
ABNT. 
 As dimensões e armação das vigas baldrame, dos blocos de coroamento e das lajes de 
fundação deverão obedecer ao projeto especifico fornecido pela SECRETARIA MUNICIPAL 
URBANISMO E HABITAÇÃO . 
 Os serviços somente poderão ser iniciados após aprovação da locação da obra pela 
Fiscalização. 
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 Quaisquer modificações nos projetos de fundação deverão ser previamente autorizadas pela 
Fiscalização e consignadas como alteração de projeto. 
 Deverá ser executado lastro de pedra britada como base para os trabalhos de concretagem 
da infra-estrutura. 
 A camada de pedra deverá ser lançada e espalhada sobre o solo previamente compactado e 
nivelado; posteriormente deverá ser apiloada em espessura mínima de 5 cm. 
 A profundidade das estacas deverá ser compatível com a carga indicada no projeto estrutural 
e ter consumo mínimo de cimento de 300 kg/m3. (Ver projeto de fundação) 
 Armadura deverá ser executada com aço de categoria CA-50 e CA-60 e deverá ser colocada 
limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, etc., e estar fixa de modo a não sair da 
posição durante a concretagem, e mantida afastada da forma por meio de espaçadores plásticos, 
com espessura igual à do recobrimento previsto em projeto. 
 O concreto utilizado nos blocos de coroamento, vigas baldrames e infra-estrutura em geral 
deverão ter FCK > ou =20MPA. 
 
 

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
 
 Será executada obedecendo as normas brasileiras (NBR 6118/2003 e EB-3) e ao 
projeto arquitetônico. A dosagem do concreto deverá ser racional, conforme prescrição da 
ABNT e obter uma resistência mínima aos 28 dias de 25 MPA. 

A laje de forro será pré-moldada, tipo treliçada e executada de acordo com as 
especificações do fabricante. 

O concreto utilizado nas vigas, pilares, lajes e super estrutura em geral deverá ter 
FCK > ou =25MPA. 

Deverá ser apresentado laudo técnico do controle te cnológico do concreto 
empregado na obra, para liberação por parte da Fisc alização das etapas da 
construção.  
 
 ARMADURA  
 
 Barras laminadas e fios trefilados de aço comum, CA-50A e CA-60B. 
 O fornecimento, os ensaios e a execução deverão obedecer ao projeto estrutural e 
normas da ABNT, além das já mencionadas a EB-565. 
 As barras não poderão ser dobradas em posições senão àquelas indicadas em 
projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou travamento de formas nas 
dilatações. 
 A ferragem deverá ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de 
ferrugem, barro, óleo ou graxa, e estar fixa, de modo a não sair da posição durante a 
concretagem. 
 A armação deverá ser mantida afastada da forma por meio de espaçadores plásticos 
ou de concreto, cuja espessura deverá ser igual à do recobrimento previsto em projeto; os 
espaçadores de concreto deverão ser providos de arames para sua sólida amarração à 
armadura, ter resistência igual ou superior à do concreto das peças às quais está 
incorporado, e ainda ser limpos, isentos de ferrugem ou poeira. 
 As emendas não projetadas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO , se de 
acordo com as normas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural. 
 No caso de previsão de expansão com fundação conjunta, os arranques dos pilares 
deverão ser protegidos da corrosão por envolvimento com concreto magro. 
 
 CONCRETO 
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 Deverá satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem 
como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de 
exposição. 
 A dosagem deverá ser experimental e de acordo com item 8.3.1.1 da NB-1. 
 
 LANÇAMENTO  
 
 Conforme NB-1/78 (NBR 6118), mais o adiante especificado. 
 
 Competirá à Empreiteira informar, com oportuna antecedência, à Fiscalização e ao 
laboratório encarregado do controle tecnológico, dia e hora do início das operações de 
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e elementos a serem 
concretados. 
 Os processos de lançamento do concreto serão determinados de acordo com a 
natureza da obra, cabendo à Fiscalização modificar ou impedir processo que acarrete 
segregação dos materiais. 
 Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 
evitar segregações em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 
apropriadas. No caso de peças estreitas e altas, o concreto será lançado por janelas abertas 
na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 
 Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior  será colocado no fundo da fôrma uma 
camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedra”. 
 O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto 
e o seu lançamento não excederá à uma hora. 
 

ADENSAMENTO  
 

Conforme NB-1/78 (NBR 6118), mais o adiante especificado. 
 
Não será permitido o adensamento manual. 
Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a 

não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência ao concreto. 
Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente, devendo-se 

colocar a agulha na posição vertical ou quando impossível, incliná-la até um ângulo máximo 
de 45º. 
 Introduzir-se-á a agulha na massa de concreto, retirando-a lentamente para evitar 
formação de buracos que se enchem de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar 
compreendido entre 2 e 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, 
maiores intervalos para concretos mais secos. 

A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar ou uma fina 
película de água na superfície do concreto. 
  As camadas a serem vibradas preferencialmente terão espessura equivalente a ¾ 
do comprimento da agulha, fazendo-se que a agulha atinja a camada subjacente, 
assegurando a ligação entre ambas. 
  As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de seis a 
dez vezes o diâmetro da agulha. 
  Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, em vez de 
períodos longos num mesmo ponto ou em pontos distantes. 
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  CURA DO CONCRETO 
 
  Conforme NB-1/78 (NBR 6118), mais o adiante especificado. 
 
  Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 
deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 
  
  O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por 
período mínimo de sete dias, admitindo-se os seguintes tipos: 
 
  1 - Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
 
  2 - Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
 
  3 - Cobertura com camadas de serragem ou areia, esp. mín. de 5 cm, mantidas 
saturadas; 
 
  4 -  Aplicação de vapor d’água com temperatura  entre  38ºC e 66ºC,  por um 
período de aproximadamente 72 horas. 
 
   5 - Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre 
superfícies expostas, devendo, entretanto, ser de cor clara para evitar o aquecimento do 
concreto e a subseqüente retração térmica.  
 
  
  DESMOLDAGEM DE FORMAS E ESCORAMENTOS  
 
  A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), devendo-se 
atentar para os prazos recomendados: 
 
  - Faces laterais                             : 3 dias 
 
  - Faces inferiores                          : 14 dias 
 
  - Faces inferiores sem pontaletes : 21 dias 
 
  A retirada do escoramento será feita de maneira conveniente, aumentando-se 
progressivamente o vão do tramo, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 
decorrência de cargas diferenciais. 
 
 FÔRMAS E ESCORAMENTOS  
 
 As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NB-11/51 (NBR 7190) e/ou 
NB- 14/86 (NBR 8800). 
 O dimensionamento das fôrmas será feito de forma a evitar possíveis deformações 
devidas a fatores ambientais ou provocadas pelo adensamento do concreto fresco. 
 Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material nelas 
introduzido, as fôrmas serão dotadas da contra-flecha necessária. 
 Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a 
evitar eventuais fugas da pasta. 
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 Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas na parte 
inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 
 As fôrmas serão molhadas até a saturação, a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto. 
 Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 
superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 
 O escoramento, sempre que oportuno, a juízo da Fiscalização, obedecerá aos 
seguintes critérios estabelecidos pela NB-1/78 (NBR 6118): 
 
 1 - “O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob ação do peso 
próprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução 
da obra, deformações prejudiciais à fôrma da estrutura ou que possam causar esforços no 
concreto na fase de endurecimento”. 
 
 2 - “Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 
retangular inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles”. 
 
 3 - “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverão ser contraventados, 
salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem” 
 
 4 - “Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques 
prejudiciais provocados no solo ou parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas 
cargas por este transmitidas”. 
 
 5 - “O teor de umidade natural da madeira deverá ser compatível com o tempo a 
decorrer entre a execução das fôrmas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No 
caso de se prever que este tempo ultrapasse dois meses, a madeira a ser empregada 
deverá ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar”. 
 
 6 - “Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser 
feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a 
emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com 
sobrejuntas em toda a volta das emendas”. 
 
 

7. MUROS DE FECHAMENTO 
 

Serão executados de alvenaria de blocos de concreto com chapisco fino de cimento 
e areia, devendo receber pintura de tinta látex. Os blocos devendo possuir resistência 
mínima a compressão de 20kgfcm2, espessura mínima de argamassa =1,5cm, peso mínimo 
=7kg, dimensões de 14x19x39cm, assentados com juntas alternadas, argamassa no traço 
1:3 (cimento e areia). 

Fundação executada com vigas baldrames em concreto, brocas, amarração dos 
blocos aos pilaretes a cada 2 fiadas, devendo obedecer ao projeto específico. 

 
 
 

8. ESQUADRIAS METÁLICAS  
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 Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de 
esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes da fabricação, manuseio e 
transporte. 
 Não poderão existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. 
 O funcionamento do conjunto deverá ser verificado após a completa secagem da 
pintura e subseqüente lubrificação: não deverá apresentar jogo causado por folgas. 
 A estanqueidade do conjunto deverá ser total. 
 A alavanca nunca poderá ser de alumínio ou zamac. 
 As esquadrias em geral deverão obedecer às dimensões e demais características 
indicadas nos projetos e quadros de esquadrias. 
 

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO  
 

EXECUÇÃO 
• Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos perfis e 
chapas. 
• Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 
Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva (NBR 6181): 
• O componente deve ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados a fogo e 
ter os pontos de solda e corte tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo 
composto de zinco). 
 
 

9. IMPERMEABILIZAÇÃO – TINTA BETUMINOSA  
 
DESCRIÇÃO 
• Solução asfáltica de consistência viscosa, na cor preta, de ação anticorrosiva e 
impermeabilizante, que forma uma película impermeável e elástica após seca. 
• Consumo médio: 0,4 a 0,5 litros/m² / 2 demãos. 
• Protótipo comercial: 
Subsolos, baldrames, alvenarias de elevação, muros de arrimo: 
NEUTROLIN (OTTO BAUMGART) 
IGOL 2 (SIKA) 
MONEX-BASE (MONÉA) 
DRYBETUM (DRYCO) 
BETULIT (WOLF HACKER) 
 
APLICAÇÃO 
• Em estruturas de concreto e alvenaria em contato com solo sobre argamassa rígida com 
aditivo hidrófugo em subsolos, muros de arrimo e reservatórios. 
• Como primer na aplicação de mastique elástico. 
 
EXECUÇÃO 
Preparo da Superfície 
• A superfície deve estar limpa e seca. 
• A argamassa rígida deve estar áspera, desempenada e bem seca para que haja boa 
aderência da tinta. 
Aplicação da pintura sobre argamassa rígida em reservatórios 
• Aplicar 2 a 3 demãos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola. 
• Aguardar secagem completa entre demãos - mínimo de 24 horas. 



PREFEITURA DE RANCA 
Secretaria de Planejamento Urbano 

Divisão de Projetos 
 
 

 

Rua Frederico Moura 1517 – Cidade Nova – CEP 14401- 150 
(16) 3711-9000 

11 

 

• Em reservatórios aguardar secagem completa (3 dias) para colocação de água. 
• Em recintos fechados, manter o ambiente ventilado. 
Aplicação da pintura sobre argamassa rígida em subsolos, baldrames, alvenaria de 
elevação e muros de arrimo. 
• Aplicar 2 demãos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola. 
• Pode ser aplicado sobre superfície úmida. 
 
 

10. REVESTIMENTOS 
 
 EMBOÇO 
 
 Deverá ser aplicado nos locais indicados em projeto revestimento com argamassa 
mista, traço 1: 2: 9 E 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada, areia média) sobre chapisco de cimento 
e areia traço 1:3. 
 Inicialmente deverá ser preparada mistura de cal e areia, que deverá ficar em 
repouso por 7 dias para queima de eventuais detritos de calcários ainda não calcinados; 
somente na hora de seu emprego, deverá ser adicionado cimento. 
 Deverão ser utilizadas guias para sarrafeamento, espaçamento de no máximo 2 
metros. 
 A argamassa deverá ser aplicada em camada uniforme de espessura nivelada, 
fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida atingindo espessura máxima de 20 
mm. 
 A argamassa deverá ser sarrafeada e desempenada com  o auxilio de uma 
desempenadeira e em seguida, será dado um acabament o uniforme com um filtro de 
espuma embebido em água (úmido).   
 Nas alvenarias que contém tubulação de PVC, o emboço deverá ser substituído por 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, numa faixa de 20 cm. para cada lado da 
tubulação nas 2 faces da parede. 
 
 REBOCO 
 
 Todas as superfícies com emboço não desempenado que receberão pintura deverão 
ser revestidas com massa fina de cal hidratada e areia fina, traço 1:3, devidamente 
desempenado com régua e desempenadeira de madeira. 
 
 

11. PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO  
 
 Será aplicada sobre lastro de brita, camada de concreto de 13,5 MPa e espessura 
mínima de 7 cm. 
 Sobre terreno devidamente apiloado, deverão ser montados requadros de madeira 
de 1,50 x 1,50 m, mantendo-se a declividade mínima de 0,5% em direção aos pontos de 
escoamento de água. 
 O terreno deverá ser molhado por 24 horas e imediatamente antes do lançamento do 
concreto, eliminando qualquer água livre. 
 A superfície deverá ser dividida em painéis concretados de forma alternada, 
utilizando gabarito para garantir a linearidade e alinhamento das juntas. 
 As faces verticais dos painéis já concretados deverão ser pintados com tinta 
asfáltica, antes da concretagem do painel vizinho, garantindo formação de junta seca. 
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 Deverão ser executados caimento e abaulamento necessários para escoamento de 
águas pluviais. 
 A superfície final deverá ser desempenada com desempenadeira de madeira.          
 Desníveis até 2 cm. entre duas superfícies contíguas, deverão ter arestas boleadas 
evitando cantos vivos. 
 Deverá ser impedida a passagem sobre o piso, durante no mínimo 2 dias após a sua 
execução; a cura deverá ser feita, conservando a superfície úmida durante 7 dias. 
 
 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO  
 
 Sobre terreno devidamente apiloado, deverão ser montados requadros de madeira, 
mantendo-se a declividade mínima de 0,5% em direção aos pontos de escoamento de água. 
 O terreno deverá ser molhado por 24 horas e imediatamente antes do lançamento do 
concreto, eliminando qualquer água livre. 
 O concreto, de 13,5 Mpa, traço 1:4:8, cimento areia e pedra britada, deverá ser 
desempenado batendo com a desempenadeira para subir a argamassa e acabado com uma 
espessura mínima de 7cm. 
 A passagem sobre o piso deverá ser impedida durante no mínimo 2 dias após a 
execução. 
 A superfície deverá ser protegida mantendo-a úmida por 7 dias; a ação direta do sol 
deverá ser evitada nos primeiros 2 dias. 
 
 

12. PINTURA 
 
  ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
 As tintas especificadas deverão ser tipo "preparada e pronta para o uso", de boa 
qualidade, em embalagem original e intacta, empregando-se o solvente adequado; deverá 
ser vedada a adição de secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho. 
 Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deverá ser agitado muito bem para a 
homogeneização dos seus componentes, operação que deverá se repetir durante os 
trabalhos. 
 Deverão ser evitados os escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinados à 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, metais, etc.) 
 O ambiente interno (paredes e tetos) deverá ser pintado com 2 demãos de látex PVA 
e com tinta esmalte sintético (2 demãos), nos locais e cores, de acordo especificações de 
projeto. Quando previsto barrado, deverá ter altura de 2,10m, pintado com esmalte sintético 
brilhante. 
 O reboco externo será pintado com 2 demãos de látex acrílico fosco na cor definida 
em projeto  e os concretos aparentes receberão lixamento e verniz acrílico. 
 Os portais e portas, seja de madeira ou metálicos, deverão ser pintados com 2 
demão de tinta esmalte brilhante ou verniz sintético. 
 As esquadrias metálicas em geral deverão ser pintadas com 2 demão de esmalte 
sintético brilhante. 

Deverão ser respeitadas as cores estabelecidas pela  SEPLAN, conforme 
especificado abaixo, e só haverá mudanças em casos especiais e com autorização 
prévia: 

• Alvenarias internas: látex pva branco neve  (fosco); 
• Esquadrias metálicas: esmalte brilhante na cor azul – frança ; 
• Portais: esmalte brilhante na cor azul – frança ; 
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• Portas de madeira: esmalte brilhante na cor marfim ; 
• Alvenarias externas: látex acrílico fosco na cor marfim ; 
• Barrados: esmalte brilhante na cor correspondente da parede que receberá o 

barrado; 
• Reservatório de água: cor azul – frança . 

 
 PINTURA LATEX PVA 
  
DESCRIÇÃO: 
• Resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos. 
• Rendimento médio: 11 m²/litros / demão. 
• Diluente: água potável 
• Protótipo comercial: 
CORALATEX (CORAL) - rendimento médio: 11m²/litro/demão 
SUVINIL LATEX PVA(SUVINIL) - rendimento médio: 11m²/litro/demão 
LATEX PVA (GLASURIT) - rendimento médio: 11m²/litro/demão 
KENTONE (SHERWIN WILLIAMS) - rendimento médio: 11m²/litro/demão 
LÁTEX PVA (LUKSCOLOR) - rendimento médio: 12m²/litro/demão 
LÁTEX PVA ( NOVACOR GLOBO) - rendimento médio: 11m²/litro/demão 
CORALAR (CORAL) - rendimento médio: 10m²/litro/demão 
EUCAMASTER (EUCATEX) - rendimento médio: 11 a 13m²/litro/demão 
FUTURA 
 
APLICAÇÃO: 
• Em superfícies internas, em rebocos, gesso e concreto aparente e protegido do 
intemperismo. 
 
EXECUÇÃO: 
• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou 
mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a 
ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. 
• Nos casos em que for especificado, aplicar a massa de PVA (massa corrida). 
• A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. 
• Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 
• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos 
plásticos para evitar danos com respingos. 
• Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que 
podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar 
superior a 90%. 
• A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 
 
  PINTURA LATEX ACRÍLICA 
 
DESCRIÇÃO: 
• Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno isento de metais pesados. 
• Rendimento médio: 10 m² / litro / demão. 
• Diluente: água potável 
• Protótipo comercial: 
SUVINIL ACRÍLICO (SUVINIL) - rendimento médio: 13m²/litro/demão 
CORALPLUS (CORAL) - rendimento médio: 12m²/litro/demão 
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TINTA ACRÍLICA GLASURIT (GLASURIT) - rendimento médio: 10m²/litro/demão 
KENTONE ACRÍLICA (SHERWIN WILLIAMS)- - rendimento médio: 10m²/litro/demão 
TINTA ACRÍLICA (LUKSCOLOR) - rendimento médio: 10m²/litro/demão 
TINTA ACRÍLICA NOVACOR (GLOBO) - rendimento médio: 10m²/litro/demão 
CORALAR ACRÍLICA (CORAL) - rendimento médio: 9m²/litro/demão 
FUSELATEX (FUSECOLOR) - rendimento médio: 4 a 5m²/litro/demão 
EUCACRIL (EUCATEX) - rendimento médio: 12,5 a 15m²/litro/demão 
FUTURA 
 
APLICAÇÃO: 
• Exclusivamente em superfícies externas, em rebocos, blocos de concreto e concreto 
aparente. 
 
EXECUÇÃO: 
• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou 
mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a 
ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. 
• Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrílica (massa corrida). 
• A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações dos fabricantes. 
• Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 
• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos 
plásticos para evitar danos com respingos. 
• Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que 
podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar 
superior a 90%. 
• A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 
 
 PINTURA A ESMALTE EM ESQUADRIAS 
 
 PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO 
 
DESCRIÇÃO: 
• Tinta à base de resinas alquídicas; acabamento acetinado ou brilhante; lavável. 
• Uso das cores prontas. 
• Rendimento: 11 a 14 m²/litros/demão 
• Diluente: aguarrás. 
• Fundos de acordo com cada material a ser pintado conforme as fichas de referência. 
• Protótipo comercial: 
METALATEX ESMALTE SINTÉTICO (SHERWIN WILLIAMS) 
CORALIT ESMALTE SINTÉTICO (CORAL) 
SUVINIL ESMALTE SINTÉTICO (SUVINIL) 
EUCALUX (EUCATEX) 
NOVACOR ESMALTE SINTÉTICO (GLOBO) 
 
APLICAÇÃO: 
• Uso geral para exteriores e interiores, em superfícies de ferro, madeira, alumínio e 
galvanizado. 
 
EXECUÇÃO: 
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• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou 
mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a 
ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. O 
brilho deve ser eliminado através de lixamento. 
• A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante. 
• Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com espaçamento mínimo 
de 12 horas entre cada uma. 
• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos 
plásticos para evitar danos com respingos. 
• Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que 
podem transportar para pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar 
superior a 90%. 
• A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). 
 
 

13. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS  
 
 A captação e o escoamento deverão ser executados de modo a: 
 - evitar entupimento e permitir fácil desobstrução quando necessário; 
 - não permitir infiltrações da estrutura e alvenaria. 
           
 Deverão ser tomadas precauções no sentido de se prever dispositivos de inspeção 
de águas pluviais e em tubulações com desvios de 90 graus. 
 Para tubulações subterrâneas, seguir as mesmas recomendações para o esgoto. 
          As declividades mínimas deverão ter: 
 

- 0,5% para calhas; 
- 1% para condutores enterrados; 
- 0,5% para canaletas. 

 
 Serão utilizados rufos e calhas de chapa galvanizada nº 24, nos locais indicados em 
projeto.  
 
 
 
 CANALETAS E CAIXA DE AREIA PARA DRENAGEM SUPERFICIA L 
 
 Serão executadas canaletas e caixas de areia, e demais dispositivos, para coleta das 
águas pluviais, nos trechos demarcados no projeto específico. 
 Quando executadas em alvenaria de tijolo maciço, deverão possuir a forma 
retangular na largura de 30cm, revestida com argamassa impermeabilizante, sobre lastro de 
concreto de espessura 5cm, com acabamento em grelha metálica, nas dimensões 
especificadas em projeto ou planilha orçamentária, nas passagens de pedestres. 

Quando executadas em concreto, deverão possuir espessura de 6 cm, sua seção 
transversal deverá ter 30cm de largura e 15cm de altura. O concreto terá traço de 1:2:3, de 
cimento, areia, pedra, com adição de impermeabilizante, na quantidade especificada pelo 
fabricante. 

O fundo da canaleta deverá ser liso e desempenado, com declividade mínima de 
0,5%.  
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As canaletas deverão ser fechadas com instalação de tampa. Quando utilizada 
grelha de ferro, deve ser executado recorte de 2,5cm de cada lado da canaleta para apoio 
da tampa. Quando de concreto executar recorte de 3cm de cada lado para apoio da tampa. 
 A demarcação e execução deverão obedecer ao projeto específico. 
 
 

14. CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  
 

1. DESCRIÇÃO 
 
Os serviços consistem na usinagem de materiais e aplicação na pista, incluindo o 

fornecimento, carga, transporte, descarga, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução de 
camadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).  

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, é a mistura asfáltica executada em usina 
apropriada, a quente composta por agregado mineral e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e 
comprimida a quente. O CBUQ é usualmente utilizado como camada de rolamento em pavimentos 
novos ou recapeamento de pavimentos antigos. 

 
2. MATERIAIS  
  
2.I. Materiais Asfálticos  
 
É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-50/70, atendendo 

as exigências da ABNT/IBP. 
O emprego de outros tipos de cimentos asfálticos especificados pela ABNT poderão ser 

admitidos, desde que tecnicamente justificado e sob a devida aprovação da fiscalização. 
 

2.2. Agregados 
 
2.2.1. Agregado Graúdo 
 
O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira 4,8 mm (nº 4) será constituído 

por pedra britada de basalto ou diabase apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de 
torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 
a) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco ciclos 

(método DNER-ME 89-64), os agregados utilizados deverão apresentar perdas inferiores a 12%; 
b) Para o agregado retido na peneira de 2,00 mm (nº 10), a porcentagem de desgaste no 

ensaio de Abrasão Los Angeles (método DER M 24-61 ) não deverá ser superior a 40%; 
c) A porcentagem de grãos de forma lamelar determinada não poderá ser superior a 20%; 
d) A porcentagem de grãos defeituosos (conchoidais, de alteração de rocha, esféricos, etc., 

não deverão ser superiores a 5%). 
 

2.2.2. Agregado Miúdo 
 
O agregado miúdo, assim considerado o que passa na peneira de 4,8 mm (nº4) será 

constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando partículas individuais 
resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas.  Deverão ser atendidos ainda, os 
seguintes requisitos: 

 
a) perdas no ensaio de durabilidade (DNER-ME 89-64), em cinco ciclos, com solução de 

sulfato de sódio, deverão ser inferiores a 15%; 
b) O equivalente de areia (DNER-ME 54-63) de cada fração componente do agregado 

miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deverá ser igual ou superior a 55%; 
c) É vedado o emprego de areia proveniente de depósitos em barrancas de rios. 
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2.2.3. Melhorador de Adesividade 
 
A necessidade do emprego de melhorador de adesividade deverá ser avaliada através de 

ensaio de adesividade (método DER- M 149-61).   
 
2.3. Composição da Mistura 

 
A faixa granulométrica a ser utilizada deverá ser selecionada em função da utilização 

prevista para o Concreto Betuminoso Usinado a Quente. 
Caso a mistura betuminosa seja utilizada com função de camada de rolamento, especial 

atenção deverá ser conferida à seleção da granulometria de projeto, tendo em vista a obtenção de 
uma rugosidade que assegure condições de segurança ao tráfego. 

A composição da mistura deverá satisfazer aos requisitos do quadro a seguir: 
 

PENEIRAS   DNER-ME 083 % EM PESO QUE PASSA  
 
mm  polegadas  FAIXA  Tolerâncias 
50,8 2 - - 
38,1 1  1/2 - ± 7% 
25,4 1 - ± 7% 
19,1 3/4 100 ± 7% 
12,7 1/2 85 -100 ± 7% 
9,52 3/8 75 -100 ± 7% 
4,80 Nº 4 50 – 85 ± 5% 
2,00 Nº10 30 – 75 ± 5% 
0,42 Nº40 15 – 40 ± 5% 
0,175 Nº80 8 – 30 ± 2% 
0,075 Nº200 5 – 10 ± 2% 
% ASFALTO  Solúvel no CS2  4,5  a  9,0  
 
Espessura Acabada  3,00 cm (NO MÍNIMO) 

 
Deverão ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos: 
 
a) A espessura da camada compactada, a ser executada de uma única vez, deverá situar-

se entre 1,5 a 2,5 vezes o diâmetro máximo da mistura de agregados; 
b) A fração retida entre duas peneiras consecutivas, com exceção das duas de maior malha 

de cada faixa, não deverá ser inferior a 4% do total; 
c) As granulometrias dos agregados miúdos (fração < 2,0 mm) deverão ser obtidas por “via 

lavada"; 
d) As condições obtidas no ensaio Marshall para a estabilidade, fluência da mistura, 

porcentagem de vazios e relação betume-vazios deverá atender aos seguintes limites: 
 

ITENS VALORES  
Número de golpes por face 50 
Estabilidade (kgf) 250 – 350 (mínima) 
% de Vazios Totais 4  a  6 
Fluência (2,54 mm) 2,0 – 4,5 
Relação Betume-Vazios ( % ) 65 – 72 

 
3. EXECUÇÃO 
 
3.1. Considerações Gerais 
 
As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis a execução do CBUQ: 



PREFEITURA DE RANCA 
Secretaria de Planejamento Urbano 

Divisão de Projetos 
 
 

 

Rua Frederico Moura 1517 – Cidade Nova – CEP 14401- 150 
(16) 3711-9000 

18 

 

  
a) No caso do uso de camada de rolamento esbelta (inferior a 3 cm) em pavimento cuja 

base é granular (Brita Graduada, Macadame Hidráulico, Solo Brita, etc.), deverá ser executado um 
tratamento superficial simples de acordo com a especificação (a respeito das imprimações 
betuminosas), sobre a base previamente impermeabilizada. Este tratamento visa melhorar as 
condições da interface da base com a camada de rolamento; 

b) Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva; 
c) Em pavimentos novos a camada de rolamento deve sobrepor, lateralmente, pelo menos 

1/3 da largura da sarjeta. 
 

3.2. Preparo da Superfície 
 

a) A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá apresentar-se 
limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais; 

b) Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente à 
aplicação da mistura; 

c) A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas 
condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso.  Se necessário, nova pintura 
de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição da mistura. 
 

3.3. Produção do Concreto Betuminoso Usinado a Quen te 
 
a) O CBUQ deverá ser produzido em usina apropriada, atendendo aos requisitos 

apresentados no item 3.3 desta especificação.  A usina deverá ser calibrada racionalmente, de forma 
a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura; 

b) A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deverá ser, 
necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do ligante.  A 
temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta viscosidade Saybolt-
Furol na faixa de 75 a 95 segundos; 

c) Não é permitido o aquecimento do cimento asfáltico acima de 172ºC; 
d) A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, deverá ser da 

ordem de 5ºC superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que não supere  
a 177ºC; 

e) A produção de CBUQ e  a  frota  de  veículos  de  transporte deverão assegurar a 
operação contínua da vibroacabadora. 
 

3.4 Transporte do Concreto Betuminoso Usinado a Que nte  
 
a) O CBUQ produzido será transportado da usina ao local de aplicação, em caminhões 

basculantes; 
b) A aderência da mistura às chapas da caçamba será evitada mediante a aspersão prévia 

de solução de cal (uma parte de cal para três de água) ou água e sabão ou ainda por meio de 
pulverização de óleo diesel.  Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado, antes do 
carregamento da mistura, basculando-se a caçamba por um período mínimo de 5 minutos; 

c) As caçambas dos veículos serão cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte 
de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminação 
por poeira, especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte. 
  

3.5.Distribuição da Mistura  
 
a) A distribuição do CBUQ somente será permitida quando a temperatura ambiental se 

encontrar acima de 10ºC, e com tempo não chuvoso; 
b) A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 135ºC, 

sendo admitido, eventualmente, temperatura de até 120ºC, desde que não ultrapasse a 10% das 
viagens programadas para o período; 
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c) Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento 
da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. 
Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 
alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia; 

d) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser 
corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por 
meio de ancinhos e/ou rastelos metálicos.  Esta alternativa deverá ser, no entanto, minimizada, já que 
o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. 
 

3.6. Compressão  
 
a) A compressão da mistura betuminosa terá inicio imediatamente após a distribuição da 

mesma, com o objetivo de evitar esfriamento da massa e dificuldades de compactação; 
b) A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às 

características do equipamento utilizado.  Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à 
temperatura mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada 
experimentalmente, em cada caso; 

c) A prática mais freqüente de compactação de misturas betuminosas a quente, contempla 
o emprego combinado de rolo pneumático de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas 
lisas, de acordo com as seguintes premissas: 

 c1) Deverá ser efetuada a regulagem de pressão dos pneus de modo a se garantir 
uma compactação eficiente, sem  que  resulte  em  marcas  na  superfície  da  camada  em execução. 

 c2) A compactação  final  será  efetuada  com  o  rolo  metálico  tandem de rodas 
lisas, quando então a superfície da mistura deverá apresentar-se bem desempenada. 

 c3) O número de coberturas de cada equipamento será definido experimentalmente, 
de forma a  se  atingir  as  condições de massa específica prevista, enquanto a mistura se apresentar 
com trabalhabilidade adequada; 

d) As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados deverão seguir as 
orientações gerais: 

 d1) A compressão será executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada 
pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto; 

 d2) Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, ao menos, a metade da 
largura rolada na passada anterior; 

e) A compressão através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, quando admitida pela 
fiscalização, deverá ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a definição dos 
parâmetros mais apropriados à sua aplicação (número de coberturas, freqüência e amplitude das 
vibrações). As regras clássicas de compressão de misturas betuminosas, anteriormente 
estabelecidas, permanecem, no entanto inalteradas; 

f) As espessuras máximas de cada camada individual, após compressão, deverão ser 
definidas na obra pela fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da 
eficiência do processo de compressão, porém nunca deverão ser superiores a 7,5 cm, e nem 
inferiores a 3 cm. 
 

3.7. Juntas  
 
Este item deve ser desdobrado em juntas longitudinais e transversais. 

 
3.7.1. Juntas Longitudinais  
 
Deverão, preferencialmente, ser executadas a quente. Na impossibilidade de  sua execução 

a quente, o bordo extremo da faixa anteriormente executada deverá ser cortado com serra 
diamantada, ou outro equipamento equivalente, com recuo mínimo de 15 cm, de modo a se obter 
uma face vertical, para ancoragem da faixa contígua a ser executada. 
  

3.7.2. Juntas Transversais  
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Para a execução das juntas transversais deverá ser efetuado o corte transversal da faixa 
anteriormente executada, com um recuo necessário, de modo a propiciar face vertical para 
ancoragem da faixa contínua, através de utilização de serra diamantada, ou outro equipamento 
equivalente. 
 

3.8. Abertura ao Tráfego  
 

A camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente recém-acabada somente será 
liberada ao tráfego após apresentar uma temperatura inferior a 40ºC. 
 

4. CONTROLE 
 
4.1. Controle Tecnológico de Materiais  
 
Este controle abrange os ensaios e determinações para verificar se as condições dos 

materiais, exigidos no projeto estão sendo atendidos. 
 

4.1.1. Cimento Asfáltico  
 
Para cada conjunto de vinte carregamentos, será coletada uma amostra do cimento 

asfáltico utilizado, para execução dos seguintes ensaios; 
- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (ME-31 da PMSP); 
- Um ensaio de ponto de fulgor (ME-27 da PMSP); 
- Aquecimento do ligante a 175ºC, para observar se há formação de espuma. 
Para os três primeiros carregamentos, e posteriormente a cada dez carregamentos, serão 

executados ensaios de viscosidade Saybolt-Furol, a várias temperaturas (no mínimo três pontos), que 
permitam o traçado da curva "viscosidade-temperatura", (Sugere-se três·pontos: 120º, 145º e 177ºC). 
 

4.1.2. Agregados  
 
a) A critério da fiscalização será feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir 

que os agregados estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais; 
b) Quando se constatar alteração mineralógica (visual) na estocagem e quando houver 

dúvida, deverão ser executados: 
-Três ensaios de abrasão Los Angeles (método DER M 24-61); 

 -Três ensaios de durabilidade (método DNER-ME 89-64); 
-Três ensaios de adesividade (método DER-M 149-61). 
 
c) Semanalmente, serão realizados dois ensaios de granulometria de cada agregado 

empregado, e um ensaio de equivalente de areia, para a fração da mistura de agregados que passa 
na peneira de  # 0,42 mm; 

d) Caso a usina seja gravimétrica serão realizados, ainda, para amostras de agregados 
coletadas nos silos quentes, dois ensaios de granulometria por "via lavada" (método DER-M 15- 61), 
por semana de trabalho; 

e) Serão realizados, para amostras da mistura de agregados, coletados na correia 
transportadora imediatamente anterior a entrada do tambor secador, dois ensaios de granulometria 
por "via lavada" (método DER M 15-61), por dia de trabalho, em se tratando de usinas contínuas ou 
‘drum-mixer’. 
 

4.1.3. Melhorador de Adesividade  
 
A eficiência do melhorador de adesividade, quando utilizado, deverá ser verificada pela 

execução de três ensaios de adesividade (método DER-M 149-61) ou pelo método expedido de 
fervura, no início da obra e sempre que forem constatadas mudanças no agregado. 
 

4.2. Controle da Execução  
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4.2.1. Controle de Temperatura  
 
a) Em se tratando de usina gravimétrica o controle de temperatura, durante a produção de 

massa, compreenderá a leitura de temperatura, envolvendo; 
- Agregado nos silos quentes; 
- O cimento asfáltico, antes da entrada do misturador; 
- A massa asfáltica, nos caminhões carregados na usina. 
 
b) O controle de temperatura, na pista, envolverá a leitura de temperatura: 
- Em cada caminhão que chega à  pista; 
- Na massa asfáltica distribuída, no momento do espalhamento e no início da compressão. 

 
4.2.2 Controle da Quantidade de Ligante e da Gradua ção da Mistura de Agregados 
 
Para cada 200 t de massa, e ao menos duas vezes por dia de trabalho, será coletada, 

imediatamente após a passagem da acabadora, uma amostra da mistura distribuída. Cada amostra 
será submetida aos seguintes ensaios: 

  
a) Extração de betume (DNER-ME 53-63) ou, preferencialmente, ensaio de extração por 

refluxo; 
b) Análise granulométrica da mistura de agregados resultante das extrações (Método DER-

M 15-61) e com amostras representativas de no mínimo 1000 g. 
 

4.2.3. Controle das Características de Estabilidade  e Fluência da Mistura 
 
a) Para cada 400 t de massa, e ao menos duas vezes por dia de trabalho, será coletada no 

mesmo local das amostras referidas no item 5.2.2., uma amostra da mistura distribuída, com a qual 
serão moldados três corpos de prova Marshall, com a energia de compactação especificada; 

b) Cada corpo de prova será submetido a rompimento na prensa Marshall, determinando-se 
a estabilidade e a fluência. 
 

4.2.4. Controle da Compressão da Mistura 
 
a) A critério da fiscalização, será obtida uma amostra indeformada extraída com sonda 

rotativa (D=4"), em local correspondente, aproximadamente, à trilha de roda externa. Um destes 
pontos deverá, necessariamente, coincidir com o ponto de coleta de amostras para extração de 
betume e moldagem de corpos de prova Marshall. Para cada trecho deverão ser obtidas, no mínimo, 
três amostras indeformadas; 

b) De cada amostra extraída com sonda rotativa, será determinada a respectiva massa 
específica aparente (método DNER-ME 043); 

c) Comparando-se os valores obtidos para as massas específicas aparentes dos corpos de 
prova extraídas com rotativa e a massa especifica aparente da dosagem, serão determinados os 
correspondentes graus de compactação; 
 

4.2.5. Controle Geométrico e de Acabamento 
 
4.2.5.1. Controle de Espessura  
 
A espessura da camada de CBUQ será avaliada através da espessura da massa solta pela 

vibroacabadora, antes da compressão, e considerando-se o empolamento entre o material solto e o 
compactado. O empolamento será avaliado em corpos de prova extraídos com sonda rotativa. 
 

4.2.5.2. Controle de Acabamento da Superfície  
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As condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela fiscalização, em bases 
visuais.  Em particular, serão avaliadas as condições de desempenamento da camada, a qualidade 
das juntas executadas e a inexistência de marcas decorrentes de má qualidade da distribuição e/ou 
de compressão inadequada. 
 
 4.3. Controle de Recebimento  

 
4.3.1. Recebimento com Base no Controle Tecnológico  dos Materiais 
 
4.3.1.1. Cimento Asfáltico  
 
O cimento asfáltico recebido no canteiro será aceito, desde que atendidos os seguintes 

requisitos; 
 
a) Os valores de viscosidade, e ponto de fulgor, estejam de acordo com os valores 

especificados pela ABNT para o tipo de material utilizado; 
b) O material não produza espuma, quando aquecido a 175ºC; 
c) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de 

qualidade do CAP, previsto nesta especificação, sejam julgados satisfatórios. 
 

4.3.1.2. Agregados  
 
O agregado graúdo e o agregado miúdo utilizados serão aceitos, desde que atendidas as 

seguintes condições: 
 
a) O agregado graúdo atenda aos requisitos do item 2.2.1. desta especificação no que 

 tange à abrasão Los Angeles, durabilidade e percentagem de grãos defeituosos; 
b) 0 agregado miúdo atenda aos requisitos do item 2.2.2. desta especificação no que se 

refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade; 
c) No caso de usina gravimétrica as variações ocorridas nas granulometrias, com amostras 

coletadas nos silos quentes, estejam contidas dentro dos limites  estabelecidos. 
 

4.3.1.3. Melhorador de Adesividade 
 
a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, deverá produzir "adesividade 

satisfatória", no ensaio DER-M 149-6 1; 
b) A quantidade de melhorador de adesividade a ser incorporada ao CAP deverá ser aquela 

que em ensaio tenha se mostrado satisfatória; 
c) O tempo de circulação de asfalto, para dispersão do melhorador de adesividade não 

deverá ser inferior a uma 1 (uma) hora, podendo este estender-se se assim for  necessário.0 período 
para o uso do CAP dopado será de, no máximo, 7 dias. 
 

4.3.2. Recebimento com Base no Controle de Execução  
 
4.3.2.1. Temperaturas 
 
a)A produção da mistura betuminosa será aceita no que se refere ao controle de 

temperaturas, se: 
a1) As temperaturas  medidas  na  linha  de  alimentação do cimento asfáltico     

efetuado ao longo do dia de produção, encontrarem-se situadas na faixa desejável, definida em 
função da curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado. Constantes variações ou desvios 
significativos em  relação à faixa de temperatura desejável indicam a necessidade de suspensão  
temporária do processo de produção, providenciando-se os necessários ajustes; 

 a2) Temperaturas do cimento asfáltico superiores a 172ºC ou dos agregados 
superiores a 177ºC, implicam na rejeição da massa produzida; 
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 a3) Temperaturas de cimento asfáltico inferiores a 120ºC, ou dos agregados 
inferiores a 125ºC, igualmente implicam na condenação do "traço" produzido; 

b) A massa asfáltica chegada à pista será aceita, sob o ponto de vista de temperatura, se: 
 b1) A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite inferior da faixa 

de temperatura prevista para a mistura na usina, menos 15ºC, e nunca inferior a 125ºC; 
 b2) A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condições 

de compressão tendo em vista o equipamento utilizado, e o grau de compactação objetivado. 
 

4.3.2.2. Quantidade de Ligante e Graduação da Mistu ra de Agregados 
 
a) A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração utilizada, em amostras 

individuais, não deverá variar, em relação ao teor ótimo de projeto, de mais do que 0,3% para mais ou 
para menos.  A média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, não deverá, 
no entanto, ser inferior ao teor de projeto; 

b) Durante a produção, a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação à 
curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerâncias e os limites da faixa granulométrica adotada: 

  
PENEIRA ( DNER ME 083) % PASSANDO 
mm                        ASTM  EM PESO 
   9,5 a 4,8                 3/8 ’’  a 1 ½ ‘’ ±  7 
      0,42 a 4,8                nº40 a nº4 ±  5 
          0,175                         nº80 ±  2 
          0,075                         nº200 ±  2 

 
4.3.2.3. Características Marshall da Mistura 
 
a) Os valores obtidos pelos ensaios referidos no item 4.2.3., ou seja, estabilidade e fluência 

Marshall, deverão atender ao prescrito no item 2.3., alínea d;  
b) A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá resultar na 

não aceitação do serviço.  As falhas ocorrentes deverão ser corrigidas mediante ajustes racionais na 
formulação do traço e/ou no processo executivo. 
 

 
 
4.3.3. Recebimento com Base no Controle Geométrico  

 
Os serviços executados serão aceitos, à luz do controle geométrico, desde que atendidas 

as seguintes condições: 
 
a) Quanto à  espessura da camada acabada: 
 a1) A espessura em pontos isolados deverá situar-se no intervalo de ± 5%, em 

relação à espessura prevista em projeto no caso de pavimentos novos e ± 10% em serviços de 
recapeamento; 

 a2) Em 10 medidas sucessivas admite-se uma redução de espessura de até 2% em 
relação à espessura prevista em projeto no caso de pavimentos novos e 51% em serviços de 
recapeamento. 

b) Eventuais regiões em que se constate deficiência de espessura serão objeto de 
amostragem complementar, através de novas extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As 
áreas deficientes, devidamente delimitadas, deverão ser reforçadas, às expensas da executante. 
 

4.3.4. Aceitação do Acabamento 
 
O serviço será aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as 

seguintes condições: 
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a) As juntas executadas apresentem-se homogêneas, em relação ao conjunto da mistura, 
isentas de desníveis e saliências, 

b) A superfície apresente-se desempenada, não ocorrendo marcas indesejáveis do 
equipamento de compressão ou ondulações decorrentes de variações na carga da vibroacabadora. 
 

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL 
 
a) Durante todo o tempo que durar a construção, até o recebimento da melhoria do subleito, 

da base, da camada de rolamento e da camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, os 
materiais e os serviços serão protegidos contra ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de 
outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da empreiteira a responsabilidade desta 
conservação; 

b) A melhoria do subleito e a base não devem ser submetidas à ação direta das cargas e da 
abrasão do trânsito.  No entanto, a fiscalização poderá autorizá-la a seu critério, caso os danos que 
venham a ser causados à superfície acabada, não prejudiquem a qualidade da camada do pavimento 
que será construída sobre a melhoria em questão; 

c) Não será permitido nenhum trânsito sobre a imprimadura e a camada concluída, 
enquanto elas não estiverem secas. 

d) Toda a sinalização de trânsito para eventuais desvios de tráfego ou interrupções de vias, 
exigidas pela fiscalização visando a segurança serão de responsabilidade da empreiteira. 

e) Durante a execução dos serviços, é de responsabilidade da empreiteira a execução de 
reparos em danos que eventualmente venham a acontecer em estruturas hidráulicas existentes (PV 
de esgoto, galeria, boca de lobo), rede de água e esgoto. 
 f) Será executada uma vistoria após a entrega da base imprimada para recebimento da 
capa asfáltica, onde serão observados os seguintes itens: 

1. Guias e sarjetas quebradas; 
2. Poços de visita danificados; 
3. Presença de falhas na superfície imprimada. 

 
 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

1. APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC NICA -  ART 
 
 Deverão ser apresentadas à Fiscalização as ARTs referentes as  instalações 
executadas como : execução da obra, instalações de gás e outras. 
 
 

2. CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 
 
 Para liberação das medições deverá ser apresentado documento comprovando os 
testes realizados em cada fase, conforme art. 75 da lei 8666/93 
 

 
3. SEGURANÇA NA OBRA 

 
A Empresa Construtora contratada para execução das obras é inteiramente 

responsável por manter as condições de segurança dos seus funcionários, e das demais 
pessoas que possivelmente tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer tipo de contato 
através dos acessos aos logradouros lindeiros ou construções confrontantes. 
Devendo atender todas as especificações estabelecidas pela NR 18. 
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