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OBRA: Pavimentação Asfáltica 

LOCAL: SETOR LIBERDADE ARAPORÃ - MG 
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TERRAPLANAGEM 
 

1. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 
 

 
Este memorial define a sistemática a ser empregada na execução dos serviços de terraplanagem 

para pavimentação asfáltica de vias urbanas. 

SERVIÇO TOPOGRAFICOS:  

Os serviços serão executados, uma vez definindo e delimitando os locais de implantação do serviço 

de terraplenagem. 

LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL:  

Os serviços serão executados conforme especificação de serviço de terraplanagem – E-S- 278/97 do 

antigo DNER. 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CATEGORIA:  

Deverá ser feita a limpeza e escavação do leito da rua considerando que esta esteja no greide natural. 

Portanto, deverá ser escavada a camada para que se proceda a execução da base do pavimento, ou 

sub-base para a correção de desníveis, através da reposição de cascalho. 

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO:  

Deverá ser transportado o material escavado do leito da via para um bota - fora localizado a uma 

distância máxima de seis (06) km. O material de limpeza (bota-fora) será depositado em local 

indicado pela fiscalização. 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA A 100%: 

As camadas de aterro devem ser executadas de forma que obtenham a compactação de 100% do 

proctor normal. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO:  

A regularização deverá ser executada conforme concordância acompanhada por topógrafo. Os 

serviços deverão obedecer a Especificação de Serviço E-S- 299/97 do antigo DNER. 
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ESCAVAÇÃO E CARGA PARA BASE: O material (argila) deverá ser escavado utilizando-se trator de 

esteira e enviado para a execução da base da via a ser pavimentada, por meio de pá 

carregadeira e caminhões basculantes com capacidade superior a 17 toneladas. Deverá ser 

observado o teor de umidade deste material, não devendo exceder 19% +/- 2 %. 

TRANSPORTE DE ARGILA:  

Deverá ser transportado o material (argila) até a usina deve ser considerando-se uma 

distância máxima de 15 km. 

TRANSPORTE DE BRITA:  

Deverá ser transportado o material (brita) até a usina deve ser considerando-se uma distância 

máxima de 22,2 km. 

SUB-BASE E BASE DE SOLO BRITA (50/50): Os serviços deverão obedecer a Especificação de 

Serviço E-S- 303/97 do antigo DNER. 

IMPRIMAÇÃO: Os serviços deverão obedecer a Especificação de Serviço E-S- 306/97 do antigo 

DNER. 

OBSERVAÇÃO: 

As Avenidas Cinco, Doze e Vinte, do Setor Liberdade, todos os serviço de terraplenagem até a 

base será feito nesse projeto, e partes do serviços de imprimação e capa asfáltica (CBUQ), será 

executada pelo convenio nº. 141000494/2017/SEGOV/PAGEM do contrato nº233/2017 de 

07/11/2017. 
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

 
Este memorial descritivo estabelece os procedimentos a serem empregados na execução e no 

controle da qualidade de camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), conforme 

especificações da DNER-ES 313/97. 

1 – Objetivo 

 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na construção de camadas do pavimento de 

acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto. 

 

2 – Referências 

 
Para entendimento deste Memorial Descritivo deverão ser consultados os documentos 

seguintes: 

a) DNER-EM 204/95 – Cimentos asfálticos de petróleo; 

b) DNER-EM 364/97 – Alcatrões para pavimentação; 

c) DNER-ME 003/94 – Materiais betuminosos – determinação da penetração; 

d) DNER-ME 004/94 – Materiais betuminosos – determinação da viscosidade “Saybolt-Furol” a alta 

temperatura; 

e) DNER-ME 035/94 – Agregados – determinação da abrasão “Los Angeles”; 

f) DNER-ME 043/94 – Misturas betuminosas a quente – ensaio Marshall; 

g) DNER-ME 053/94 – Misturas betuminosas – percentagem de betume; 

h) DNER-ME 054/94 – Equivalente de areia; 

i) DNER-ME 078/94 – Agregado graúdo – adesividade a ligante betuminoso; 

j) DNER-ME 079/94 – Agregado – adesividade a ligante betuminoso 

k) DNER-ME 083/94 – Agregados – análise granulométrica; 

l) DNER-ME 086/94 – Agregado – determinação do índice de forma; 

m) DNER-ME 089/94 – Agregados – avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de 

sódio ou de magnésio; 

n) DNER-ME 148/94 – Material betuminoso – determinação dos pontos de fulgor e combustão; 

o) DNER-ME 151/94 – Asfaltos – determinação da viscosidade cinemática; 
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p) DNER-PRO 164/94 – Calibração e controle de sistemas de medidores de irregularidade de superfície 

do pavimento ( Sistemas Integradores IPR/USP e Maysmeter); 

q) DNER-PRO 182/94 – Medição da irregularidade de superfície de pavimento com sistemas 

integradores – IPR/USP e Maysmeter); 

r) DNER-PRO 227/97 – Metodologia para controle estatístico de obras e serviços; 

s) ABNT NBR-5847 – Determinação da viscosidade absoluta; 

t) ABNT NBR-6560 – Materiais betuminosos – determinação de ponto de amolecimento; 

u) ASTM-D 139/77 – Alcatrão para pavimentação – ensaio de flutuação; 

v) ASTM-D 020/77 – Alcatrão para pavimentação – ensaio de destilação; 

w) ASTM-D 1665/77 – Alcatrão para pavimentação – viscosidade específica “Engler”; 

x) British Standard – Métodos HD 15/87 e HD 36/87 – determinação da VDR – resistência á 

derrapagem pelo pêndulo britânico; 

y) LCPC – Método RG-2-1971 – Determinação da rugosidade superficial pela altura da areia; 

z) DNER – Manual de Pavimentação, 1996. 

aa) 

3 – Definição 

 
Para os efeitos deste Memorial é adotado a seguinte definição: 

 
Concreto betuminoso – mistura executada a quente em usina apropriada, com 

características específicas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e 

ligante betuminoso espalhada e comprimida à quente. 

4 – Condições Gerais 

 
4.1 - O concreto betuminoso pode ser empregado como revestimento, base, regularização ou 

reforço do pavimento. 

 

4.2 - Não será permitida a execução dos serviços, objeto deste memorial, em dias de chuva. 

 
4.3 - O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, transportado e aplicado quando a 

temperatura ambiente for superior a 10°C. 
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4.4 - Todo o carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar certificado 

de análise além de trazer indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo 

e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

5 – Condições Específicas 

 
5.1 – Material 

 
Os materiais constituintes de concreto betuminoso são agregados graúdo, agregado miúdo, 

material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem satisfazer este Memorial, item 2 

– Referências, e as especificações aprovadas pelo DNER. 

 
5.2 – Equipamento 

 
Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, devendo 

estar de acordo com este Memorial. Os equipamentos requeridos são os seguintes: 

 

5.2.1 – Caminhões para transporte da mistura 

 
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru 

fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A 

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não 

serão permitidos. 

 

5.2.2 – Equipamento para espalhamento 

 
O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar 

a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 

marchas para a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e 

dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem 

irregularidade. 
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5.2.3 – Equipamento para a compressão 
 

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, 

tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de 

dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 

8,4kgf/cm² (35 a 120psi). 

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 

requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade. 

 

5.3 – Execução 

 
5.3.1 – Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou 

no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação 

recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação. 

5.3.2 – Transporte de concreto betuminoso 

 
5.3.2.1 O Concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação 

nos veículos basculantes específicos no item 5.2.1. 

5.3.2.2 Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, 

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

suficiente para proteger a mistura. 

5.3.3 – Distribuição e compressão da mistura 

 
5.3.3.1 A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme 

especificado no item 5.2.3. 

5.3.3.2 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. 

5.3.3.3 Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a 

temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura 

essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 
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5.3.3.4 Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa 

pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 

conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. 

5.3.3.5 A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo 

da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto 

mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, 

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

que seja atingida a compactação especificada. 

 

5.3.3.6 Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas 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. 

 

5.3.4 – Abertura ao tráfego 

 
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidas sem tráfego, até o seu completo 

resfriamento 

 

6 – Controle de Medição 

 
6.1 – Controle da execução 

 
O controle da execução será exercida através de coleta de amostras, ensaios e 

determinações feitas de maneira aleatória 

 

6.2 – Espalhamento e compressão na pista 

 
6.2.1 - Temperatura de compressão 

 
Deverão ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa 

imediatamente, antes de iniciada a compressão. 

 

Estas temperaturas deverão ser as indicadas para compressão, com uma tolerância de +- 

5°C. 

 

6.2.2 – Controle do grau de compressão 
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O controle do grau de compressão – GC da mistura betuminosa deverá ser feito, 

preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura 

espalhada e comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. 

Poderão ser empregados outros métodos para determinação da densidade aparente na 

pista, desde que indicada no projeto. 

Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada 

de trabalho, não sendo permitidos – GC inferiores a 97%, em relação a massa especifica e aparente 

máxima do projeto. 

O controle do grau de compressão poderá, também, ser feito medindo-se as densidades 

aparentes dos corpos-de-prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades aparentes de 

corpo-de-prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos-de-prova deverão 

ser colhidas bem próximas ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compactação. 

6.2.3 – O número de determinações das temperaturas de compressão do grau de compactação – GC 

é definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo 

Executante. 

 

6.3 – Verificação final da qualidade 

 
6.3.1 – Espessura da camada 

 
Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo 

nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. 

Admite-se a variação de +- 5% em relação as espessuras de projeto. 

 
 

 
6.3.2 – Alinhamento 

 
A verificação do eixo e bordos é feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas 

diversas seções correspondentes às estacas da locação. Poderá também ser a trena. Os desvios 

verificados não deverão exceder +-5cm. 
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6.3.3 – Acabamento da superfície 

 

Durante a execução deverá ser feito em cada estaca da locação o controle de acabamento 

da superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, 

colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da 

superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada 

com qualquer das réguas. 

O acabamento longitudinal da superfície deverá ser verificado por “aparelhos medidores de 

irregularidade tipo resposta” devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro 

dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade – QI deverá 

apresentar valor inferior a 35 contagens/km. 

 

6.3.4 – Condições de segurança 

 
O revestimento acabado deverá apresentar VRD, Valor de Resistência a Derrapagem, 

superior a 55, medido com auxílio do Pêndulo Britânico (Método HD 15/87 e HD 36/87 Bristish 

Standard), ou outros similares. 

 

O projeto da mistura deverá ser verificado através de trecho experimental com extensão da 

ordem de 100m. 

Poderá, também, ser empregado outro processo para avaliação da resistência à 

derrapagem, quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execução serão realizados para 

cada 200m de pista , em locais escolhidos de maneira aleatória. 

 

7- LIMPEZA DA OBRA 

 
A obra deverá ser entregue completamente limpa e em condições de ser convenientemente 

utilizada pela PREFEITURA, devendo a Empreiteira seguir as recomendações abaixo. 

a) O controle tecnológico do concreto empregado será realizado de acordo com as normas NBR 

12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97, o ensaio de consistência dos concretos será feito de 

acordo com a NBR NM 67/98, sempre que ocorrer alguma alteração na execução dos  trabalhos . 

b) Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as características 

de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir 

que não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. 
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Da mesma forma será feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, 

acabamento das obras e enchimento das valas. 

 

8- CONTROLE TECNOLÓGICO 

 
Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia 

correta além de satisfazerem as especificações em vigor. 

Antes do início da execução dos trabalhos, a Contratada deverá enviar à fiscalização relatório 

completo com todos os ensaios, bem como o traço definido para a mistura a ser utilizada na obra. 

 

a) Ligante Betuminoso 

 
a.1) Cimentos Asfálticos de Petróleo (CAP) 

 
- Ensaio de espuma 

 
- Ensaio de viscosidade “Saybolt Furol”, método (PMSP/SP ME-31/92) 

 
- Ensaio de ponto de fulgor, método (PMSP/SP ME 27/92) 

 
- Ensaio de viscosidade absoluta (ASTM-D-2171) 

 
b) Agregados 

 
- A Contratada deverá fazer inspeções periódicas à usina e aos depósitos visando garantir que os 

agregados estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais. 

 

- Quando constatada alteração mineralógica (visual) na bancada da pedreira em exploração, ou no 

depósito de materiais, deverão ser executados: 

 

· Três ensaios de Abrasão “Los Angeles” (PMSP/SP ME-23/92) 

 
· Três ensaios de Durabilidade (DNER-ME 089/64) 

 
· Três ensaios de Adesividade (PMSP/SP ME-24/92) 
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· Três determinações de Índice de Forma 

 
c) Controle de temperatura na pista 

 
– O controle de temperatura, envolverá a leitura de temperatura em cada caminhão que chegar na 

pista e na massa asfáltica distribuída, no momento do espalhamento e no início da compressão; 

 

Temperatura 

 
- 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 120ºC; 

- 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; 

 
 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Periodicidade dos Ensaios Método 

Pintura de Ligação 

 

1.0 

Ensaio de Viscosidade "Saybolt-Furol" - Emulsão 

Asfáltica 

Todo Carregamento de 

emulsão 

DNER ME004 

 

2.0 

 

Ensaio de Resíduo por evaporação 
 

Todo Carregamento 
ABNT NBR 

6568 

 

3.0 

Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante 

betuminoso 

 

3 para cada 200 metros 
DNER ES 

307/97 

4.0 Ensaio da Carga da Partícula - Emulsão Asfáltica Todo Carregamento DNER ME002 

 

5.0 

 

Determinação de Peneiração - Emulsão Asfáltica 
Todo Carregamento de 

emulsão 

DNER ME005 

 

6.0 

Determinação de Sedimentação - Emulsão 

Asfáltica 

Todo Carregamento de 

emulsão 

DNER ME006 
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Capa Asfáltica - Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente 

7.0 Granulometria ( Capa Asfáltica) 1 por dia DNER ME083 

8.0 Misturas Betuminosas - Percentagem de Betume A cada 300m de pista DNER ME053 

9.0 Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa A quente A cada 200m de pista DNER ME043 

 

10.0 

Ensaio de controle do grau de compactação da 

mistura asfáltica 

 

1 por dia 
DNER ES 

313/97 

 
 
 

 

 RESULTADOS 
 

Os resultados do controle tecnológico (controle do material e controle da execução), 

referenciados à obra, trechos e estaqueamentos, deverão ser apresentados à fiscalização. 

 

Deverão ser elaborados relatórios de acompanhamento dos serviços, bem como, no final da obra, o 

relatório do controle tecnológico de todas as obras, observando dados completos sobre o controle 

tecnológico, tais como: amostragem, metodologia, resultados, considerações, conclusões, 

referências, etc. 
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EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 
 
 

 
Este memorial consiste na descrição dos procedimentos necessários e na execução dos 

serviços de assentamento de guias e meios-fios moldados “in loco” em vias urbanas e rodovias. 

 
Meios-fios 

 

Os Meios-Fios são dispositivos de drenagem superficial, pré-moldados ou moldados “in loco” e 

se prestam a disciplinar e conduzir o fluxo das águas pluviais precipitadas sobre o pavimento da rodovia e 

lançando-as para outros dispositivos complementares que proporcionarão um deságue seguro, 

protegendo o corpo estradal. 

 
São aplicadas nos bordos das pistas em aterros, nos canteiros centrais e nos elementos de 

interseção, para drenagem e canalização do tráfego. 

São, portanto, limitadores físicos das plataformas das vias. Nas rodovias, têm a função 

de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, 

que tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma os meios-fios têm a 

função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos 

lançamento. 

 
Guias 

 

São dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos marginais, 

principalmente em segmentos onde se toma necessária a orientação do trafego como: canteiros centrais, 

interseções, obras de arte e outros pontos singulares, cumprindo desta forma importante função de 

segurança, além de orientar a drenagem superficial. 

 
Para efeito desta especificação, não será feita distinção entre meios-fios e guias, sendo considerados os 

seguintes serviços : 

 
 Execução de meios-fios de concreto, contínuos, isolados ou fundidos juntamente com a sarjeta, 

com forma deslizante e mecanicamente. 
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Deverão ser utilizados os dispositivos conforme projeto executivo. 
 

02 – MÉTODO EXECUTIVO 
 

Execução de meios-fios moldados "in loco" 
 

Este procedimento refere-se ao emprego de formas metálicas deslizantes, acopladas a 

máquinas automotrizes adequadas à moldagem do concreto na execução de meios-fios, sarjetas, ou 

de ambos de forma simultânea e monolítica, por extrusão, compreendendo as etapas de construção 

relacionadas a seguir: 

 
 Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira ou de 

ponteiros de aço e linha fortemente distendida, entre eles; 

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicados no projeto; 

 Regularização ao longo da escavação; 

 Lançamento do concreto por extrusão, através de equipamento adequado. O concreto 

utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à 

compressão de 15 Mpa.; 

 Interrupção da concretagem e execução de juntas de dilatação a intervalos de 12,0 m. 

 Molhação regular durante o período de cura do concreto. 

 
Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios 

 

Os meios-fios serão executados após a sua conclusão dos pavimentos asfálticos. 
 

Neste caso o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades de cada obra 

e submetido à aprovação da Fiscalização. 

 
Equipamentos 

 

Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execução do 

serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser autorizada 

sua execução. 

 
Para realização dos trabalhos são recomendados: 
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 Caminhão basculante; 

 Caminhão de carroceria fixa; 

 Betoneira ou caminhão betoneira; 

 Retroescavadeira ou valetadeira; 

 Máquina automotrìz para execução de perfis pré-moldados de concreto de cimento ou 

asfáltico por extrusão. 

 
03 – CRITÉRIOS DE CONTROLE 

 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de terceiros ou 

fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do projeto. 

 
Controle dos materiais 

 

As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. As guias que não 

apresentarem as dimensões previstas em projeto serão rejeitadas. 

 
As peças deverão ter no máximo 1,0 m de comprimento, devendo esta dimensão ser reduzida 

para segmentos em curvas. 

 
O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado da obra. 

 

Controle Geométrico 
 

O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transversais das vias, a cada 

20,0 m, entre meios-fios aplicados. 

 
O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes condições: 

 

 Acabamento seja julgado satisfatõrio; 

 
 Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios de 

concreto) sejam satisfatórios; 

 Ante a execução dos serviços, principalmente em áreas não 

urbanizadas, deverão ser preservadas as condições ambientais, exigindo-se os seguintes 

procedimentos: 
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Todo o material excedente de escavação deverá ser removido, cuidando-se ainda que não seja 

conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas), ou para os cursos d'água, 

causando seu assoreamento (áreas não urbanizadas). 

 
Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das obras, 

deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais, seja através da 

recomposição dos pavimentos, seja através de replantio da vegetação local ou de grama. 

 
Durante o desenrolar dos serviços deverá ser evitado o tráfego desnecessário de equipamentos 

ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguração. 

 
Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, deverão ser 

evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem 

superficial. 

 
04 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
 

FONTE CODIGO DESCRIÇÃO 
SINAPI 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. 
AF_06/2017 

SINAPI 94271 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
GUIA 13,5 CM X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 
CM ALTURA. AF_06/2017 

DNER ES 290/97 Meios fios e Guias 
DNER ES 330197 Concretos e argamassas 
DNER ES 331/97 Armaduras ara concreto armado 
DNER ES 333197 Formas 
DNER ES 337197 Escoramentos 
DNER !SA 07 Instrução de Servi ço Ambiental 
DNER PRO 277/97 Metodologia ara controle estatístico de obras e serviços 
ABNT NBR Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
ABNT NBR Preparo, controle e recebimento do concreto 
ABNT NBR 5739 Concreto - Ensaio de compressão de cornos de prova cilíndricos 
ABNT NBR 6118 Projeto e execução de obras de concreto armado 
ABNT NBR 7223 Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone 
ABNT NBR 9606 Concreto - Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de 

 

a. Limpeza 

A empresa construtora, no final da obra deverá apresentar uma limpeza geral de modo que a 

obra seja entregue livre e desimpedida de qualquer tipo de entulho. 

 


