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APRESENTAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este volume (volume I) é parte integrante do Projeto Básico de infraestrutura urbana de 

macro drenagem de galerias de águas pluviais e pavimentações e é composto de memorial 

descritivo e anexas estão planilhas de orçamento, planilhas de cálculo, planilhas de cronograma 

e relatório fotográfico. 

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de amenizar os impactos resultantes sobre a 

estrutura funcional da cidade e da população urbana, melhorando a condição de vida da sua 

gente, a mobilidade urbana e os danos causados pelas chuvas intensas que assolam a cidade, 

principalmente os de inundações, erosões e desmoronamentos, causando grandes transtornos 

sociais e econômicos todos os anos, dotando a cidade de sistemas de melhorias na saúde 

pública e evitando catástrofes causadas pelas enchentes sazonais. Para tal trata-se também 

sobre os componentes essenciais da salubridade urbana que também contribui juntamente com 

as drenagens, as devidas pavimentações asfálticas – Av. São Paulo – trecho Rua Guaíra / 

dissipador na cidade de Gaúcha do Norte / MT. 

 

O  trecho acima citado será contemplado com sistema de macro drenagem completos e 

integrados com a implementação da pavimentação asfáltica que dará suporte para o escoamento 

superficial ordenado e livre de sedimentos.  
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

1.0  Município de Gaúcha do Norte 

 

A denominação Gaúcha do Norte, que lembra o pampa rio-grandense, é referência à 

Colonizadora Gaúcha, que povoou a região. Esta empresa tem suas origens na cidade 

paranaense de Cascavel, onde seus diretores possuíam uma rede de lojas de departamentos 

chamada Casa Gaúcha, famosa pela diversidade de suas mercadorias e produtos gerados bem 

como suacredibilidade na praça.  

A empresa ampliou seu leque de negócios. Surgiu então a Imobiliária Gaúcha, que adquiriu 

vasta área de terras em Mato Grosso. Posteriormente, esta área passou a se denominar Gleba 

Gaúcha, sempre numa referência às lojas em Cascavel.  

A grande maioria dos moradores de Cascavel são oriundos do Estado do Rio Grande do Sul. 

Essa gente, que já havia migrado em massa para aquela porção do oeste paranaense, fez o 

mesmo em relação ao sertão de Mato Grosso, pontilhando o Estado com seu linguajar e tradição 

peculiares.  

Em 1979 a venda de lotes urbanos e rurais, executados pela Colonizadora Gaúcha, tiveram seu 

"rush". Inicialmente as terras eram vendidas para os desapropriados da Hidrelétrica Itaipu, no 

Paraná, e depois para agricultores do oeste paranaense e dos Estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  

No dia 30 de novembro de 1981, foi criado o distrito de Gaúcha. A Lei nº 6.686, de 17 de 

novembro de 1995, criou o município, sendo acrescentado o termo "do Norte" para localizá-lo 

geograficamente em relação ao Estado.  

A denominação Gaúcha do Norte, que lembra o pampa rio-grandense, é referência à 

Colonizadora Gaúcha, que povoou a região. Esta empresa tem suas origens na cidade 

paranaense de Cascavel, onde seus diretores possuíam uma 
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rede de lojas de departamentos chamada Casa Gaúcha, famosa pela diversidade de 

mercadorias e credibilidade na praça. 

A empresa ampliou seu leque de negócios. Surgiu então a Imobiliária Gaúcha, que adquiriu 

vasta área de terras em Mato Grosso. Posteriormente, esta área passou a se denominar Gleba 

Gaúcha, sempre numa referência às lojas em Cascavel. 

A grande maioria dos moradores de Cascavel são oriundos do Estado do Rio Grande do Sul. 

Essa gente, que já havia migrado em massa para aquela porção do oeste paranaense, fez o 

mesmo em relação ao sertão de Mato Grosso, pontilhando o Estado com seu linguajar e 

tradição peculiares.  

Em 1979 a venda de lotes urbanos e rurais, executados pela Colonizadora Gaúcha, tiveram 

seu "rush". Inicialmente as terras eram vendidas para os desapropriados da Hidrelétrica Itaipu, 

no Paraná, e depois para agricultores do oeste paranaense e dos Estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul.  

No dia 30 de novembro de 1981, foi criado o distrito de Gaúcha. A Lei nº 6.686, de 17 de 

novembro de 1995, criou o município, sendo acrescentado o termo "do Norte" para localizá-lo 

geograficamente em relação ao Estado. 

1.2  FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE 

Distrito criado com a denominação de Gaúcha do Norte (ex-povoado) pela lei estadual nº 4406, 

de 30-11-1981, subordinado ao município de Paranatinga.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Gaúcha do Norte figura no município de 

Paranatinga.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993.  

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Gaúcha do Norte, pela lei 

estadual nº 6686, de 17-11-1995, desmembrado do município de Paranatinga. Sede no atual 

distrito de Gaúcha do Norte (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-

1997.  

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2009.  
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Fonte: Confederação Nacional de Municípios  

1.3 GEOGRAFIA 

Gaúcha do Norte localiza-se na Região Nordeste do Estado de Mato Grosso (Alto Xingú), a 

uma latitude 13º14'32" sul e uma longitude 53º04'47" oeste, ocupando uma área de 16.958,69 

km², representando 1,8706% do estado e 0,1989% de todo o território brasileiro. 

 

 

Altitude 0 

Distância da Capital 565 km 

Extensão Territorial 16.899 Km
2 

 (IBGE) 16.958,69 km
2 

 (Município) 

Localização 

Geográfica 
Microrregião 525 - Paranatinga Norte mato-grossense. 

Relevo Depressão Interplanáltica Paranatinga. 

Formação 

Geológica 

Coberturas não dobradas do Fanerozóico. Bacia Quaternária 

do Xingu. Coberturas dobradas do Proterozóico, com 

granitóides associados. Faixa Móvel Brasiliana. 

Bacia Hidrográfica Grande Bacia Amazônica. 

Clima 

Equatorial quente e úmido. Precipitação anual de 2.250 mm, 

com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março. 

Temperatura média anual de 24ºC, maior máxima 38ºC, e 

menor mínima 4ºC. 
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MAPAS DE GAÚCHA DO NORTE 
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1.4 DADOS GERAIS DE GAÚCHA DO NORTE 

Na tabela abaixo você encontra dados e informações gerais sobre Gaúcha do Norte, como 

dependência genealógica, aspectos demográficos e outros. 

 

 

 

1.5  INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Índice de Desenvolvimento Humano, no período de 1991-2000: 

 

 No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 

Gaúcha do Norte cresceu 28,81%, passando de 0,545 em 1991 para0,702 em 2000. 

 A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 59,1%, 

seguida pela Renda, com 25,1% e pela Longevidade, com 15,7%. Neste período, o hiato de 

Dependência 

Genealógica 

O município de Cuiabá deu origem ao município de 

Chapada dos Guimarães, que deu origem ao município de 

Paranatinga, do qual originou-se o município de Gaúcha do 

Norte. 

Denominação dos 

habitantes 
Gauchenses-do-norte. 

População 6.293 habitantes (IBGE/ contagem 2010) 

IDH 0,729 (SEPLAN/2000) 

Eleitores 3.222 (TRE/2006) 

Distrito Sede. 

Limites Paranatinga, Campinápolis, Canarana e Querência. 

Distância de Cuiabá 
565 Km pelas rodovias MT- 129, MT- 130, BR- 070 e BR- 

364 

 Ano 1991 2000 

IDH-M 0,545 0,702 

Educação 0,438 0,716 

Longevidade 0,697 0,771 

Renda 0,500 0,618 
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desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou 

seja, 1 - IDH) foi reduzido em 34,5%.  

 Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 9,2 anos para 

alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 5,5 

anos para alcançar Sorriso (MT), o município com o melhor IDH-M do Estado (0,824). 

Situação em 2000 

 Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Gaúcha do Norte é 0,702. 

Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio 

desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8).  

 Em relação aos outros municípios do Brasil, Gaúcha do Norte apresenta uma situação 

intermediária: ocupa a 2946ª posição, sendo que 2945 municípios (53,5%) estão em situação 

melhor e 2561 municípios (46,5%) estão em situação pior ou igual. Em relação aos outros 

municípios do Estado, Gaúcha do Norte apresenta uma situação ruim: ocupa a 101ª posição, 

sendo que 100 municípios (79,4%) estão em situação melhor e 25 municípios (20,6%) estão 

em situação pior ou igual. 

Fonte: PNUD / ATLAS 

1.6  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 A população atual do município é 6.293 habitantes  (IBGE/ contagem 2010). Abaixo 

segue um estudo da evolução do número de habitantes. 
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 População por Situação de Domicílio, 1991, 2000 e 2010 

Ano 1991 2000 2010 

População Total 4.117 4.605 6.293 

Urbana 450 1.467 2.196 

Rural 3.667 3.138 4.097 

Taxa de Urbanização 10,93% 31,86% 34,90% 

  No período 1991-2000, a população de Gaúcha do Norte teve uma taxa média 

de crescimento anual de 1,30%, passando de 4.117 em 1991 para 4.605 em 2000. A taxa de 

urbanização cresceu 191,45, passando de 10,93% em 1991 para 31,86% em 2000. Em 2000, a 

população do município representava 0,18% da população do Estado. 

 Já no período de 2000-2010, a população de Gaúcha do Norte teve uma taxa média de 

crescimento anual de 3,66%, passando de 4.605 em 2000 para 6.293 em 2010. A taxa de 

urbanização cresceu 9,84% em 2010, com relação a 2000, passando de 31,86% para 34,90%. 

Em 2010, a população do município representava 0,21 % da população do Estado. 

 Em 2010 a Densidade Demográfica do município de Gaúcha do Norte era de 0,37 

hab/km². 

 

1.7  ECONOMIA DE GAÚCHA DO NORTE 

 

 A base econômica do município de  Gaúcha do Norte é a agricultura, incluindo de 

subsistência, pecuária e extrativismo vegetal. 

 Atualmente a área de plantio de soja e algodão ampliou, bem como de seringueira, o 

que tem impactado no crescimento do município.  
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1.8  EXPANSÃO URBANA DE GAÚCHA DO NORTE 

 

 A expansão urbana está indo na direção do outro extremo da cidade (SAÍDA PARA 

PARANATINGA)  e dois investimentos deverão acelerar o crescimento da cidade:  

Pavimentação asfáltica da rodovia BR-242, que deverá ter o acesso à cidade também 

pavimentado; 

A ferrovia que ligará Goiás ao Porto do Pará, passando a 35 km de Gaúcha do Norte; 

 

1.9.  Mapa de localização 
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2.0 - MEMORIAL DE CÁLCULO DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA TIPO TSD COM CAPA 

SELANTE 

 

2.1 - Dimensionamento do pavimento 

 

O dimensionamento do pavimento é feito pela fórmula: 

N = 365 x P x VM x FC x FE x FR, onde: 

P = período do projeto em anos, 

VM = volume médio do tráfego, 

FE = fator de eixo, 

FC = fator de carga, 

FR = fator climático. 

 

2.2 - Fator de carga (FC) e Fator de eixo (FE) 

 

Para determinarmos o fator de carga temos que determinar a porcentagem de veículos de 

eixos simples e eixo tander que irão trafegar pelas vias a serem pavimentadas, para este 

projeto. Temos segundo o DNIT/DNER o quadro abaixo que nos fornece o peso por categoria, 

para cada conjunto de eixo: 

 

QUADRO I - PESO POR CONJUNTO DE EIXO EM CADA CATEGORIA DE VEÍCULOS 

 

 

CATEGORIAS 

 

PESO POR 

CONJUNTO DE EIXO 

CE1           CE2 

 

FECj 

CE1           CE2 

 

2C 6,00 tf          10,00 tf   0,278          3,289    

3C 6,00 tf         17,00 tf  0,278          8,549   

 

2.3 - Calculo do Fator de Carga (FC) 

Os volumes de tráfego na região a ser pavimentada será de 300 veículos por dia, sendo 70% 

de veículos de 2 eixos e 30% de 3 eixos, conforme quadro abaixo: 
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QUADRO II – PARA DETERMINAÇÃO DO FATOR DE CARGA 

 

CATEGORIAS 

 

NÚMERO DE 

CONJUNTO DE EIXO 

CE1           CE2 

 

Nj x FECj 

CE1           CE2 

 

2C 210,00          210,00   58,00          690,00   

3C 90,00           90,00  25,00          769,00   

SUB-TOTAL   300,00         300,00 83,00       1.459,00       

TOTAL            600,00  1.542,00  

 

Explicativo: 

210,00 x 0,278 = 58,00                        210,00 x 3,289 =    690,00 

  90,00 x 0,278 = 25,00                          90,00 x 8,549 = 1.459,00  

 

FC = 1.542,00/600,00 = 2,60  

FC =2,60  

 

2.4 - Cálculo do Fator de Eixo (FE) 

QUADRO II – PARA DETERMINAÇÃO DO FATOR DE EIXO 

 

CATEGORIAS 

 

VMDa 

                   No DE EIXOS      

No EIXOS   INDIVIDUAIS     No CONJ. 

                       X VMDa           EIXOS 

No CONJ. 

   EIXOS 

 X VMDa 

2C 210,00         2                420,00                2 420,00 

3C 90,00        3                270,00                2 180,00 

 300,00 690,00 600,00 

 

FE = 690,00/300,00 = 2,30 

 

2.5 - Fator Climático 

Devemos levar em conta a variação de umidade dos materiais que constitui o pavimento 

durante as diversas estações do ano, que provoca uma variação de capacidade de suporte dos 

materiais de pavimentação, conseqüentemente influenciará no número de operações de eixo 

padrão durante o período escolhido. A precipitação pluviométrica média é de 1.400 mm por 

ano. Com o dado pluviométrico e tabela existente no volume 1 Cyro Nogueira Batista. 
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FR = 1,40 

 

2.6 - Volume Médio de Tráfego (VM) 

Adotando um período de projeto (P) de 10 anos, taxa de crescimento linear de 5 % a.a. e 

volume inicial de 300 veículos dia (Bairro residencial com fluxo de tráfego médio/baixo). 

VM = [300 (1 + 10 x 0,05 )]/2= [300(1 + 0,50)]/2 

VM = 225,00 

 

2.7 - Número Equivalente de Operações do Eixo Simples Padrão 

N = 365 x 10 x 225,00 x 2,60 x 2,30 x 1,40 

N = 6,87 x 106  (**) 

** Valor considerado de tráfego médio/pesado para o setor, ou seja:: 

N ≥ 2,0 x 106 

 

2.8 - Espessura total e espessura das diversas camadas 

Usando o Ábaco de dimensionamento do DNER temos a espessura total da pavimentação em 

função do número de operação do eixo padrão e CBR, teremos como espessura total da 

camada do pavimento: 
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TIPO DE PAVIMENTO 
COEFICIENTE 

K 

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00 

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa 1,70 

Base ou revestimento pré misturado a frio, de graduação densa 1,40 

Base ou revestimento betuminoso por penetração (tratamento 

superficial e macadame betuminoso)  

 

1,20 

Camadas Granulares 1,00 

Base de Brita graduada simples, Macadame Hidráulico e Estabilizadas 

Granulometricamente 
1,00 

Solo cimento com resistência aos 7 dias > 45 kg/cm2 (4,5 Mpa) 1,70 

Solo cimento com resistência aos 7 dias entre 45 kg/cm2 (4,5 Mpa) e 

35 Kg/cm2 
1,40 

Solo cimento com resistência aos 7 dias < 35 kg/cm2 (4,5 Mpa) 1,00 

Solo cal 1,20 

 

Hpav = 28,0 cm   (B + SB + P) 

B = Base              SB = Sub-base              P = Pavimento (capa) 

H20 = 28,0 cm  kR = 2,00         Hpav = Altura total do pavimento    

R = 2,5 cm                 kB = 1,40 

 

CALCULO DAS ESPESSURAS DO PAVIMENTO 

 

KR · R + KB · B ≥ H20         (2) 

KR · R + KB · B + KS · h20 ≥ Hn     (3) 

KR · R + KB · B + KS · h20 + Kref · hn≥ Hm    (4) 
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Onde: 

KR: coeficiente de equivalência estrutural do revestimento 

R: espessura do revestimento 

KB: coeficiente de equivalência estrutural da base 

B: espessura da base 

H20: espessura de pavimento sobre a sub-base 

Ks: coeficiente de equivalência estrutural da sub-base 

h20: espessura da sub-base 

Hn: espessura do pavimento sobre a camada com ISC = Hn 

Kref: coeficiente de equivalência estrutural do reforço de subleito 

hn: espessura do reforço do subleito e 

Hm: espessura total do pavimento necessária para proteger um material com CBR ou ISCigual 

a Hm 

 

Resolvendo as inequações, temos: 

 

RxkR + BxkB  ≥ Hsb    . 

2,50x2,00 + Bx1,40 ≥ 25,00   

5,00  + Bx1,40 ≥ 28,00 

1,40xB  ≥ 23,00       ------------- B = 15,00 cm                

B = 15,00 cm 

 

Portanto o pavimento terá: 

 

 

Revestimento de 2,5 cm. 

Base de 15,00 cm.  

Sub-base = 15,00 cm                                       Hpav = 15,00 + 15,00 + 2,50 = 32,50 cm 

 

CONSIDERAÇÃO: 

Considerando o CBR existente do solo natural das vias, alterado pelo número elevado de 

compactações e encascalhamentos sucessivos, as camadas de base e sub-base calculadas é 

perfeitamente viável, estável e economicamente indicada.                      
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2.9 DESCRIÇÃO DO PAVIMENTO PROJETADO 

 

a) Regularização do Subleito 

Deverá compreender uma escarificação geral em toda extensão e largura da plataforma obtida 

ao final da terraplenagem, seguida de compactação com a energia do Proctor Normal (12 

golpes por camada), na faixa de variação de umidade de -1,5% a + 1,0%, em torno da umidade 

ótima. 

 

b) Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura. 

As sub-bases das pistas em camada única, de espessura de 15 cm, empregando cascalho 

laterítico da Jazida indicada. 

A sub-base deverá ser compactada com a energia do Proctor Intermediário (26 golpes por 

camada), na faixa de variação de umidade de -1,0% a + 0,5% em torno da umidade ótima. 

 

c) Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura de areia 

A base das pistas principais deverão ser executadas em camada única, de espessura igual a 

15 cm, empregando cascalho laterítico da jazida indicada, distante 20,0 km até o ponto de 

aplicação. 

A base deverá ser compactada com a energia do Proctor Intermediário (26 golpes por 

camada), na faixa de variação de umidade de -1,0% a + 0,5% em torno da umidade ótima. 

 

d) Imprimação 

Para imprimação da superfície da base indica-se a utilização de asfalto diluído tipo CM-30. 

Este asfalto poderá ser adquirido na distribuidora Betunel - Cuiabá/MT, e estocado em tanques 

localizados no canteiro de obras. 

No cálculo dos quantitativos foi considerada uma taxa de aplicação de 1,2 kg/m², devendo a 

taxa real ser determinada no canteiro de obras. 

 

e) Revestimento  

O revestimento deverá ser executado em Tratamento Superficial Duplo (TSD), numa espessura 

de 2,5 cm. 
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Para execução do revestimento indica-se a utilização dos seguintes materiais: 

• Material Betuminoso: Emulsão RR-2C, poderá ser adquirido em distribuidora (Betunel) em 

Cuiabá/MT; 

• Agregado Graúdo: produtos de britagem de Pedreira explorada comercialmente. 
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3.0 - INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

3.1 - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

 

A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas a mobilização, imediatamente após 

a  de ORDEM DE SERVIÇO e, de acordo com os prazos e necessidades estabelecidas no 

Cronograma de Obra e com o Planejamento Executivo das Instalações do Acampamento e do 

Canteiro de Obras. 

Esta Mobilização deverá incluir o transporte de materiais, equipamento e maquinário, bem 

como o transporte e demais encargos de locomoção de seus empregados e respectivos 

familiares até o local das obras, se for o caso. 

 

3.1.1- Instalações e Manutenção do Canteiro 

A instalação do Canteiro de Obras da Empreiteira deverá ocupar a área a ser indicada pela 

FISCALIZAÇÃO para este fim. 

A EMPREITEIRA deverá construir as instalações do acampamento dentro das condições 

mínimas necessárias, a partir de projetos por ela elaborados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A EMPREITEIRA terá total responsabilidade na operação e manutenção de todas as 

instalações do Canteiro, inclusive das estradas, arruamentos, edificações, redes de água, 

esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, comunicação, refeitório, serviço médico, recreação, 

infra-estrutura e serviços de apoio. Será responsável também pelo serviço de prevenção de 

acidentes de seu pessoal e de segurança e vigilância, inclusive dos alojamentos e controle de 

portaria e dos acessos ao Canteiro de Obras. 

 

3.1.2- Desmobilização 

 

No final da obra ou quando determinado pela FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA deverá 

remover todas as instalações do Canteiro, equipamentos, construções provisórias, detritos e 

restos de materiais, bem como providenciar a recuperação e urbanização das áreas afetadas 

por estas instalações. 
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3.2- TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

 

3.2.1- Locação e demarcação topográfica da área a ser pavimentada – planialtimétrico. 

 

A FISCALIZAÇÃO fornecerá somente os elementos topográficos básicos para a implantação 

da obra, sendo responsabilidade da EMPREITEIRA o fornecimento e construção de todos os 

elementos necessários para completar os trabalhos de locação. 

A EMPREITEIRA deverá ainda manter todos os marcos e estacas, até que seja autorizada a 

remoção.  

A FISCALIZAÇÃO verificará, quando necessário, as linhas e níveis estabelecidos pela 

EMPREITEIRA e determinará as correções necessárias, se for o caso, no sentido de que os 

trabalhos sejam executados em fiel concordância com os Documentos do Contrato. Tais 

verificações, feitas pela FISCALIZAÇÃO, não desobrigarão a EMPREITEIRA de suas 

responsabilidades de execução da Obra em conformidade com o Projeto. 

Quaisquer erros de locação cometidos pela EMPREITEIRA, e que possam ocasionar desvios e 

irregularidades na Obra executada, obrigará a EMPREITEIRA a demolir e refazer a parte 

afetada da obra, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE. 

 

3.2.2- Terraplenagem 

Deverá ser executado o rebaixamento do aterro obedecendo a largura das ruas, até o limite 

especificado no projeto executivo, sendo reconstituído camada por camada até a altura 

desejada. O solo para os aterros provirão de empréstimos devidamente selecionados no 

projeto executivo, sendo isentos de matérias orgânicas, diatomáceas, trufas e argilas 

orgânicas. 

A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos das notas de serviços 

elaboradas de acordo com o projeto executivo. A camada final do aterro será executada com o 

melhor material disponível. 

O material lançado deverá ser espalhado em camadas horizontais, na extensão que permita o 

seu umedecimento e sua compactação dentro dos critérios das especificações. 

A compactação das camadas, nos solos coesivos, deverá ser feita com o emprego de rolos 

compactadores vibratórios pé-de-carneiro. Nos solos de composição granular, serão 

empregados rolos lisos vibratórios. 
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Quando as camadas tratadas não atingirem as especificações, elas deverão ser escarificadas, 

homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas até atingirem os 

valores estabelecidos para o acabamento final. 

As rolagens deverão ser feitas de maneira a garantir uma compactação uniforme. Para tal, em 

cada passada, o rolo cobrirá aproximadamente metade da passada anterior. A compactação de 

cada camada somente poderá ser concluída quando a umidade do solo atingir a densidade 

aparente máxima de laboratório, conforme especificações da FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser tomado especial cuidado quanto à verificação do teor de umidade do material 

lançado, garantindo-se desta forma, valores dentro dos limites especificados, necessários para 

a obtenção das densidades requeridas. Havendo a necessidade de correção, estas se darão 

por diferentes processos e em função do problema verificado. Quando o teor estiver acima do 

limite especificado, o solo lançado deverá se revolvido por meio de escarificadores ou grade de 

discos, sendo desta forma submetido à secagem. Nos casos em que este teor se apresentar 

abaixo do limite especificado, o solo deverá ser irrigado até que o teor de umidade atinja o 

valor ótimo para a compactação, empregando-se nestes casos, caminhões pipas com barras 

asperosas. 

Na eventualidade de ocorrer interrupções dos serviços, a superfície do aterro será compactada 

com rolos lisos vibratórios, de modo a tornar esta superfície o mais impermeável possível, para 

que não haja alterações das características do material já compactado. O serviço só poderá ser 

retomado, após a verificação destas características, procedendo-se as correções indicadas, 

quando necessárias. 

 

3.2.3 – Pavimentação 

3.2.3.1 - Regularização do Sub-leito 

 

A regularização deverá ser iniciada com a marcação topográfica, definindo as larguras e cotas 

finais desta etapa. Em função desta marcação será verificada a necessidade de cortes ou 

aterros no sub-leito. 

A escarificação do sub-leito será realizada por moto niveladoras atingindo a espessura média 

de 20 cm. Após a escarificação deverá ser processada a retirada do material dos trechos que 

se apresentarem com excessos e a adição dos trechos com falta. em seguida deverá ser feita a 

pulverização e homogeneização do material com o uso de grade de discos rebocadas por trator 

de pneus. Durante a homogeneização serão feitos ensaios em laboratório da umidade do 
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material, realizando-se ensaio com speed para determinação da necessidade ou não de adição 

de água. 

Quando necessário caminhão pipa deverão ser deslocados, distribuindo uniformemente por 

sobre o material pulverizado a quantidade de água necessária. Será preciso atenção, para não 

se deixar estacionar o caminhão pipa sobre o material, o que evitará aparecimento de áreas 

com excesso de umidade. Concluída a homogeneização e estando o material na sua umidade 

ótima, deverá ser feita a conformação com uso da moto niveladora sendo em seguida iniciada 

a compactação. Nesta etapa o rolo vibratório iniciará a compactação, do bordo para o eixo, ou 

seja, da parte mais baixa para o ponto mais alto. Cada passada deverá ser recoberta pela 

seguinte, em no mínimo, 50cm de largura e o número será determinado no local através de 

pistas experimentais. Antes de concluída a compactação será feito, com a motoniveladora, o 

acerto final da camada. Também deverá ser mantida a umidade superficial, com a passagem 

de caminhão pipa com velocidade compatível com a quantidade desejada de água, sobre a 

superfície acabada. A compactação será concluída com rolos lisos auto-propelidos. 

Após concluída a compactação, deverão ser efetuadas as verificações finais de topografia e 

laboratório para permitir a liberação do trecho para execução da camada seguinte. 

 

3.2.3.2– Base e Sub-Base de Solo Estabilizado sem Mistura 

A camada de base estabilizada sem mistura, deverá ser lançada sobre o sub-leito regularizado. 

Este trabalho deverá ser iniciado com o espalhamento do material enleirado, sobre o sub-leito. 

Esse espalhamento deverá ser feito com o uso de motoniveladora desfazendo os montes e 

distribuindo o material, uniformemente, na espessura desejada, sobre camada anterior. Em 

seguida será procedida a homogeneização do material pela passagem das grades de discos 

rebocadas por tratores de pneus. 

Com o material homogeneizado, deverão ser feitos os ensaios “in situ” de umidade para 

verificar a necessidade de adicionamento de água ou fazer aeração para perda da umidade 

excessiva. 

Havendo a necessidade de se adicionar água, deverão ser utilizados caminhões pipa 

equipados com barras espargidoras, que farão a distribuição de água nas quantidades 

necessárias. Quando não estiverem em operação, os caminhões pipa deverão ser 

estacionados fora da pista, para evitar o aparecimento de áreas com excesso de umidade. 

Estando o material homogeneizado, conformado e na sua umidade ótima ou dentro das 

variações permitidas, será iniciado o processo de compactação, quando deverão ser utilizados 
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rolos compactadores vibratórios liso e de pneus para acabamento final. A compactação será 

sempre iniciada pelos bordos e cada passada será recoberta pela seguinte, em pelo menos 

50cm, até atingir o eixo. 

O número exato de passadas será determinado em função do material, da espessura da 

camada e da energia de compactação transmitida pelo rolo. Antes da rolagem final será feito, 

com a motoniveladora, o acerto final da camada. A umidade superficial será mantida com a 

utilização de caminhão pipa. A seqüência de entradas dos rolos compactadores será iniciada 

com o rolo pé-de-carneiro e, em seguida, com o rolo liso. 

As verificações finais de laboratórios e topografia serão feitas e, se atendidas as especificações 

de projeto, será liberada a camada para execução da base. 

  

3.2.3.3– Imprimação 

Para a imprimação, deverá ser usado o asfalto diluído CM-30 ou similar, com baixa viscosidade 

de modo a permitir sua penetração nos vazios do material subjacente. 

A execução da imprimação será iniciada com a varredura da base, com a utilização de 

vassoura mecânica tracionada por trator de pneus. Deverão ser também usadas vassouras 

manuais para pequenos retoques e limpezas em locais não alcançados pela vassoura 

mecânica. 

A distribuição do asfalto diluído deverá ser feita por um caminhão espargidor de asfalto, 

devidamente equipado, provido de dois maçaricos auto-geradores, sistema de circulação para 

enchimento do tanque, sistemas de circulação na barra espargidora com retorno de 

capacidade de descarga adequada. A taxa de ligante deverá ser 1,2 Kg/m² de área imprimada. 

Nas juntas transversais, deverão ser colocadas as tiras de papel tipo Kraft, transversalmente à 

pista, no inicio e fim das aplicações, de forma a evitar o excesso de material por superposição 

de banhos. 

Antes de iniciar-se a imprimação, deverá ser procedida a checagem do funcionamento dos 

bicos da barra espargidora. 

A taxa de aplicação do material betuminoso será determinada na obra, a partir da faixa 

especificada. O material betuminoso indicado será estocado em tanques cilíndricos com 

capacidade apropriada. 

Todo material de imprimação a ser empregado, deverá atender as especificações aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO e o controle de qualidade dos serviços executados, tendo como base as 

normalizações do DNIT. 
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3.2.3.4– Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante 

O tratamento superficial duplo, da penetração invertida, é um revestimento constituído de duas 

aplicações de material betuminoso, cobertas, cada uma, por agregado mineral. 

A primeira aplicação do betume é feita diretamente sobre a base imprimada, e coberta, 

imediatamente, com agregado graúdo, constituindo a primeira camada do tratamento. A 

segunda camada é semelhante à primeira, usando-se agregado miúdo. 

O tratamento superficial duplo deve ser executado sobre a base imprimada e de acordo com os 

alinhamentos, greide e seção transversal projetados. 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNIT. 

Para a primeira camada betuminosa, deverá ser usada emulsão asfáltica tipo RR-2C, com uma 

taxa de 1,2 Kg/m², repetindo-se para a segunda camada sobre o agregado graúdo, e a terceira 

camada sobre o agregado miúdo admitirá taxa de 1,2 Kg/m² com acréscimo de até 15% água 

na emulsão. 

Não havendo boa adesividade entre o agregado e o material betuminoso,deverá ser 

empregado um melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto. 

Os agregados podem ser pedra britada, escória britada e cascalho ou seixo rolado, britados. 

Somente um tipo de agregado será usado, devem consistir de partículas limpas, duras, 

duráveis, isentas de coberturas e torrões de argila. 

O desgaste Los Angeles não deve ser superior a 40%. Quando não houver, na região, 

materiais com esta qualidade, admite-se o emprego de agregados com valor de desgasta até 

50% ou de outros que, utilizados anteriormente, tenham apresentado, comprovadamente, bom 

comportamento. 

O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. Opcionalmente, poderá ser determinada a 

porcentagem de grãos de forma defeituosos, que se enquadrem na expressão: 

  1 + g > 6 e 

  onde: 

  1 = maior dimensão de grãos; 

  g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar; 

  e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar 

contido o grão. 

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser 

realizado utilizando-se peneiras de malhas quadradas, adotando-se a fórmula: 



21 

 

  1 + 1,25g > 6 e 

sendo g, a média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão. 

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não poderá ultrapassar a 20%. 

No caso de emprego de escória britada, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou 

superior       a 1 m³. 

A graduação dos agregados, para o tratamento superficial duplo deve obedecer ao 

especificado no quadro seguinte: 
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PENEIRAS PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO 

 1ª CAMADA 2ª CAMADA 

Mm  A B 

1" 25,4 100 - - 

3/4" 19,1 90-100 - - 

1/2" 12,7 20-55 100 - 

3/8" 9,5 0-15 85-100 100 

Nº 4 4,8 0-5 10-30 85-100 

Nº 10 2,0 - 0-10 10-40 

Nº 200 0,074 0-2 0-2 0-2 

 

As quantidades de agregado e de ligante betuminoso a serem empregadas poderão ser as 

adiante indicadas, porém, o valor exato a empregar será o fixado no projeto. 

Quando for empregada escória britada como agregada de cobertura, deverá ser considerada a 

sua porosidade na fixação de taxa de aplicação do ligante betuminoso. 

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

Fiscalização, devendo estar de acordo, com esta Especificação, sem a qual  não será dada a 

ordem de serviço. 

Os carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construído para esse fim, 

devem ser providos de dispositivos de aquecimento, e de rodas pneumáticas, dispor de 

tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil acesso, e, ainda, disporem de um 

espargidor manual para o tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. Os 

rolos compressores devem ser do tipo tandem ou, de preferência, pneumáticos, 

autopropulsores. Os rolos compressores tipo tandem devem ter uma carga, por centímetro de 

largura de roda, não inferior a 25 Kg e não superior a 45 Kg. Seu peso total não será superior a 

10 toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de pneus que 

permitam a calibragem de 35 a120 libras por polegada quadrada. 

Os distribuidores de agregados, rebocáveis ou automotrizes, devem possuir dispositivos que 

permitam uma distribuição homogênea da quantidade de agregados, fixada no projeto. 

Não será permitida a execução dos serviços, objetos desta Especificação, durante os dias de 

chuva. 
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O material betuminoso não deve ser aplicado em superfícies molhadas, exceção da emulsão 

asfáltica, desde que em superfícies sem excesso de água. O material betuminoso só deve ser 

aplicado quando a temperatura ambiente estiver acima de 10ºC. 

A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser determinada para cada tipo de 

ligante, em relação temperatura-viscosidade. Será escolhida a temperatura que proporcionar a 

melhor viscosidade para o espalhamento. As faixas de viscosidade, recomendadas para 

espalhamento, são as seguintes: 

 a)para o cimento asfáltico e asfalto diluído, 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; 

 b)para alcatrão, 6 a 20 graus, Engler; 

 c)para a emulsão asfáltica, 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol. 

No caso de utilização de melhorador de adesividade, exige-se que este aditivo seja adicionado 

ao ligante betuminoso, no canteiro de obra, obrigando-se sempre a circulação da mistura 

ligante betuminoso-aditivo. Preferencialmente, deve-se fazer esta mistura com a circulação do 

ligante betuminoso, no caminhão. 

Antes de serem iniciadas as operações de execução do tratamento, proceder-se-á a uma 

varredura da pista imprimada para eliminar todas as partículas de pó. 

Os materiais betuminosos são aplicados de uma só vez em toda a largura a ser trabalhada, ou, 

no máximo,  em duas faixas. A aplicação será feita de modo a assegurar uma boa junção entre 

duas aplicações adjacentes. O distribuidor deve ser ajustado e operado de modo a distribuir o 

material uniformemente sobre a largura determinada. 

Depósito excessivos de material betuminoso devem ser prontamente eliminados. 

Imediatamente após a aplicação do material betuminoso, o agregado especificado deve ser 

uniformemente espalhado, na quantidade indicado no projeto. 

O espalhamento será realizado pelo equipamento especificado.Quando necessário, para 

garantir uma cobertura uniforme, a distribuição poderá ser completada por processo manual 

adequado. Excesso de agregado deve ser removido antes da compressão. 

A extensão de material betuminoso aplicado deve ficar condicionado à capacidade imediata 

com agregado. No caso de paralização súbita e imprevista do carro-distribuidor de agregados, 

o agregado será espalhado, manualmente, na superfície já coberta com material betuminoso. 

O agregado deve ser comprimido em sua largura total, o mais rápido possível, após a sua 

aplicação. A compressão deve ser interrompida antes do aparecimento de sinais de 

esmagamento do agregado. A compressão deve começar pelos bordos e progredir para o eixo, 

nos trechos em tangente, e, nas curvas, deverá progredir sempre do bordo mais baixo para o 
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bordo mais alto, sendo cada passagem do rolo recoberto, na vez subseqüente, de, pelo menos, 

a metade da largura deste. O trânsito pode ser permitido, sob controle, após a compressão do 

agregado. 

Após a compressão da primeira camada, e o agregado ter sido fixado, faz-se a varredura do 

agregado solto. A seguir, executa-se a segunda camada de modo idêntico à primeira. 

O trânsito não será permitido, quando da aplicação do material betuminoso ou do agregado. Só 

deverá ser aberto após a compressão terminada. Entretanto, em caso de necessidade da 

abertura do trânsito antes de completar a compressão deverá ser feito um controle, para que 

os veículos não ultrapassem a velocidade 10 Km/hora. Decorridas 24 horas do término da 

compressão, o trânsito deve ser controlado, com velocidade máxima de 40 km/hora. No caso 

de emprego de asfalto diluído, o trecho não deve ser aberto ao trânsito até que o material 

betuminoso tenha secado, e que os agregados não sejam mais arrancados pelos veículos. De 

5 a 10 dias, após abertura ao trânsito, deverá ser feita uma varredura dos agregados não 

fixados pelo ligante. 

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

indicada pelo DNER, e satisfazer as especificações em vigor. 

O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

 d) - Emulsão asfáltica: 

- 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furor, para todo carregamento que chegar à obra; 

- 1 ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que chegar à obra; 

- 1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar à obra; 

- 1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t. 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

- 2 análises granulométricas, para cada dia de trabalho; 

- 1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m²; 

- 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do 

material; 

- 1 ensaio de densidade, para cada 900 m³; 

- 1 ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra e 

sempre que houver variação da natureza do material. 

O controle do melhorador de adesividade constará do seguinte: 

- 1 ensaio de adesividade, para todo carregamento que chegar à obra; 

- 1 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante betuminoso. 
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A temperatura do ligante betuminoso deve ser verificada no caminhão distribuidor, 

imediatamente antes da aplicação. 

O controle de quantidade do material betuminoso será feito mediante a pesagem do carro 

distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a 

realização do controle por esse método, admitem-se as seguintes modalidades: 

 a) coloca-se na pista uma bandeja, de peso e área conhecidos. Mediante uma 

pesagem, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade de material betuminoso 

usada; 

 b) utiliza-se uma régua de madeira, pintada e graduada, tal que forneça, 

diretamente, por diferença de alturas do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, 

antes e depois da operação, a quantidade do material consumido. 

Devem ser feitos, para cada dia de operação, pelo menos dois controles de quantidade de 

agregado aplicada. Este controle é feito colocando-se na pista, alternadamente, recipientes de 

peso e área conhecidos. Por simples pesadas, após a passagem do distribuidor, ter-se-á a 

quantidade de agregado realmente espalhada. 

Este mesmo agregado é que servirá para o ensaio de granulometria, que controlará a 

uniformidade do material utilizado. 

Deve ser feita uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a uniformidade 

de distribuição. Esta descarga pode ser efetuada fora da pista, ou na própria pista, quando o 

carro distribuidor estiver dotado de uma calha, colocada debaixo da barra, para recolher o 

ligante betuminoso. 

O controle geométrico, no tratamento superficial, deverá constar de uma verificação do 

acabamento da superfície. Esta será feita com duas réguas, uma de 1,00 m e outra de 3,00 m 

de comprimento, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, 

respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato não deve 

exceder 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas. 

 

3.2.3.5– Meio-fio pré moldado e sarjeta moldada “IN LOCO” 

Após a compacatação da base, serão alinhados o meio-fio pré-moldado e sarjetas que serão 

do tipo moldadas “in loco”, sobre terreno apiloado, as sarjetas na espessura e largura previstas 

no detalhe do projeto executivo, atentando-se para a concordância dessas com a capa selante, 

bem como para a coesão dos materiais em sua junta longitudinal. O concreto dessa sarjeta, 

antes de curado, deverá ser riscado com colher de pedreiro, perpendicularmente às guias a 
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cada junta entre seus elementos. Deverá ser aplicado tanto para sarjeta como para meio fio 

(conjugados e moldados in loco), concreto com resistência mínima de 18,0 Mpa, com formas 

metálicas, com alinhamento perfeito e caimento de acordo com a tendência do fluxo das águas 

e o seu direcionamento para as bocas de lobo. 

 

3.2.3.6 – Escavação e carga de material de jazida 

A camada de terra que for necessário transportar de material de jazida, devido ao resultado do 

bota-fora, deverá ser de boa procedência e de boa compactação. 

A exploração das jazidas será feita em duas etapas: 

-limpeza da vegetação existente e expurgo de material inservível; 

-escavação do material. 

A limpeza da vegetação, dependendo do seu tipo, poderá ser feita por simples queimada ou 

pelos métodos normais de desmatamento e limpeza. 

Após a conclusão da limpeza, deverá ser executada a escavação racional do material. Serão 

obedecidas as alturas de corte indicadas no projeto executivo, evitando-se a contaminação de 

materiais de qualidade inferior. Cuidados especiais deverão ser tomados para dispor o material 

escavado em montes de altura e volume compatíveis com o bom desempenho do equipamento 

no seu carregamento. 

Na extração haverá, portanto, necessidade de equipamentos para escavar, carregar e 

transportar o material. Os equipamentos a serem utilizados compreenderão trator de esteira 

para desmatamento e escavação, carregadeira frontal sobre pneus e caminhões basculante 

para o transporte. 

Deverão ser solicitadas as amostras dos materiais escavados para análise de suas 

características físicas em laboratório de análise de solos. 

Terminado os serviços de exploração da jazida, será necessário conformar o terreno e espalhar 

a camada de solo rejeitado sobre a área explorada. 

 

 

3.2.4 – Expurgo 

O expurgo (bota-fora) será removido para locais determinados pela Fiscalização, e no seu 

preço estão incluídos carga e transporte, a uma distância média, definida no orçamento. O 

expurgo constará do material escavado e não utilizado para reaterro, sendo medido a partir do 

local de carga, pelo sistema de volume transportado.  
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O material que não for apontado no destino determinado pela Fiscalização não terá seu volume 

incluído no pagamento do item expurgo. Não será medido expurgo para entulhos proveniente 

de restos de materiais utilizados na execução da obra. 

 

3.2.5 - Limpeza e entrega da obra 

Restos de materiais, terras, barraco de obra, materiais de construção em geral, restos de 

pavimentos asfálticos, etc., que forem demolidos ou  danificados pela  execução da obra, 

deverão ser restaurados. Após a execução de todos os serviços descritos, deverá ser feita a 

retirada completa dos aparelhamentos, materiais não utilizados, devendo ser procedida a 

limpeza geral e completa das áreas onde foram desenvolvidos os serviços. 

 

3.2.6–Sinalização Viária 

A Sinalização Viária é apresentada em atenção ao CTB – Código de Trânsito Brasileir, 

objetivando eliminar possíveis conflitos entre a circulação veicular e pedestres. 

Este projeto de Sinalização Viária foi elaborado em consonância com as diretrizes de 

Segurança de Trânsito formuladas pelo DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, 

onde as placas de sinalização tem como objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o 

fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via. As marcas viárias no 

pavimento (horizontal) empregadas em conjunto com a sinalização vertical, têm a função de 

regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via a forma mais eficiente e segura de 

operação da mesma, dentro de condições aceitáveis de fluidez, e vem de encontro ao que 

preconiza o Parágrafo 2º do Artigo 1º da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro que 

institui: “ O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e 

entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 

respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar este direito. 

A sinalização vertical deve ser cotada em película semi-refletiva, chapa em aço 18, galvanizada 

em fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na cor marrom, montada com parafuso em 

palanque de madeira Angelim, sem emendas, pintados com tinta adequada na cor branca, 

plainada e esquinada boleada, medindo 3,0 m x 0,8 cm x 0,8 cm, fixada em sapatas de 

concreto Fck 20 MPa. 

A tinta para sinalização horizontal deverá ser à base de resina acrílica nas cores branca e 

amarela. Deverá ser totalmente resistente a água e ao intemperismo. 
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Deverá ser aplicada mediante processos de projeção pneumática, mecânica ou combinada. 

Deverá ainda ser aplicada com película uniforme sobre pavimento limpo, seco e isento de 

óleos. 

 

3.2.7–Considerações 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade, 

sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos. Se as circunstâncias ou 

condições locais de mercado tornar, porventura, aconselhável a substituição de qualquer 

material especificado por outro equivalente, tal substituição somente será procedida mediante 

autorização expressa da Fiscalização. Para o perfeito entendimento destas especificações, é 

estritamente necessária uma visita do construtor ao local da obra, para que sejam verificadas 

as reais condições de trabalho, assim como seja feito um levantamento de dúvidas, sendo 

estas dissipadas pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de 

Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso. Será de inteira responsabilidade da contratada o 

ressarcimento dos danos causados a terceiros, por desídia ou má execução dos serviços. 

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

- As presentes especificações e os projetos; 

- As normas da ABNT e as presentes especificações; 

- As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 
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IV – MEMORIAL DESCRITIVO DAS GALERIAS PLUVIAIS 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

Este Memorial Técnico constitui o projeto técnico de Galeria de Águas Pluviais promovendo a 

drenagem das águas superficiais de chuvas ou outras, na região da Av. São Paulo, trecho 

entre rua Guaíra e dissipador, localizada no município de Gaúcha do Norte - MT. O Projeto e 

este caderno de encargos tem como finalidade apresentar soluções de viabilidades técnicas 

para problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a evitar que volumes excessivos 

se escoem pelas vias públicas ou estourem os pavimentos pela pressão do lençol freático 

muito aflorado, ocasionando problemas de transito de veículos e pedestres afetando as vias 

através de problemas erosivos, ou acumulando em lugares impróprios, causando fontes de 

desenvolvimento de doenças infecto contagiosa, a não propagação de algumas doenças de 

veiculação hídrica, privando os usuários da comodidade. 

O seu objetivo é apresentar as características principais de cada trecho dessa rede de galeria 

de águas pluviais e a sua importância para a localidade, além disso, apresentar seus detalhes 

mais relevantes das unidades que compõem o presente projeto. 

 

4 .2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Galeria de águas pluviais, localizadas na região da Av. São Paulo, trecho entre rua Guaíra e 

dissipador, onde haverá intervenção de pavimentação de via.. 

 

4 .3 - CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA.  

O projeto vem dotar essa região da cidade de Infraestrutura básica e necessária para 

manutenção das outras estruturas adjacentes, fazendo com que todas elas permaneçam 

funcionais e suficientes para solução dos problemas hoje decorrentes, da cidade de Gaúcha do 

Norte - MT. 

Os trabalhos devem ser realizados de modo a se obter o máximo de rendimento dos 

equipamentos instalados, evitando com isso operações corretivas posteriores. Os trechos aqui 

selecionados representam locais propícios às formações de erosões nos períodos chuvosos, 
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dificultando quase sempre o deslocamento do fluxo de veículos, transportes coletivos e às 

vezes até de pedestres. 

 

4.4 - ALCANCE DO PROJETO 

O Projeto ora proposto, visando a captação das águas pluviais da Rua Guaíra e Av. São Paulo, 

foi definida para suprir a  necessidade  de drenagem emergencial nestas localidades, 

amenizando seus efeitos em curto prazo, levando soluções que venham restabelecer a 

integridade das vias públicas. Com o crescimento populacional da cidade, aumenta 

consideravelmente o volume das águas das chuvas através da redução das áreas de 

absorção, trazendo desconforto e instabilidade para a população daquela região. 

 

4.5 - CÁLCULO DA GALERIA PLUVIAL  

O cálculo dos condutos de drenagem foi executado no programa ABTC – Associação Brasileira 

de Tubos de Concreto, para cálculo de galerias de águas pluviais. 

 

4.6 - INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.6.1 - Alinhamento e nivelamento das redes 

Antes de iniciar os serviços de escavação para assentamento da rede de galeria de águas 

pluviais, deverão ser procedidos os serviços de topografia de alinhamento da rede, para 

procedimento das escavações e o perfeito alinhamento das redes de tubos de concreto CA-2. 

 

4.7 – Terraplenagem 

4.7.1 - Escavação e reaterro de valas. 

Deverá ser executada escavação mecânica, nas larguras e profundidades previstas nos 

cálculos da rede do projeto executivo, sendo que o reaterro será com o próprio material 

escavado, exceto aquele material de baixa composição que comporá o volume de bota fora, o 

mesmo deverá ser reposto com material de boa procedência e qualidade (jazida). Antes de 

proceder a instalação das manilhas de concreto nas bitolas previstas no projeto executivo da 

rede mestre, deverá ser colocado sob as mesmas, lastro de cascalho para melhor 

assentamento dos tubos, com espessura de 10 cm em toda largura da valeta. Caso haja a 
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necessidade, em locais onde o solo apresenta saturado pelas águas, deverá ser utilizado lastro 

de brita 1 e 2, para filtrar e estabilizar o solo abaixo dos tubos de concreto. As manilhas de 

concreto com conexão tipo macho-fêmea deverão ser apropriadamente rejuntadas com 

argamassa mista de cimento e areia traço 1:3. O reaterro, seja com material escavado ou de 

jazida, deverá ser feito em camadas de no máximo, 30cm e compactadas mecanicamente até o 

completo preenchimento da vala, procedimento tanto válido para o ramal mestre ou mesmos os 

ramais secundários que liga as bocas de lobo aos Poços de Visita. 

 

4.7.2 – Escavação e carga de material de jazida 

A camada de terra que for necessário transportar de material de jazida, devido ao resultado do 

bota-fora, deverá ser de boa procedência e de boa compactação. 

A exploração das jazidas será feita em duas etapas: 

a) limpeza da vegetação existente e expurgo de material inservível; 

b) escavação do material. 

A limpeza da vegetação, dependendo do seu tipo, poderá ser feita por simples queimada ou 

pelos métodos normais de desmatamento e limpeza. 

Após a conclusão da limpeza, deverá ser executada a escavação racional do material. Serão 

obedecidas as alturas de corte indicadas no projeto executivo, evitando-se a contaminação de 

materiais de qualidade inferior. Cuidados especiais deverão ser tomados para dispor o material 

escavado em montes de altura e volume compatíveis com o bom desempenho do equipamento 

no seu carreamento. 

Na extração haverá, portanto, necessidade de equipamentos para escavar, carregar e 

transportar o material. Os equipamentos a serem utilizados compreenderão trator de esteira 

para desmatamento e escavação, carregadeira frontal sobre pneus e caminhões basculante 

para o transporte. Deverão ser solicitadas as amostras dos materiais escavados para análise 

de suas características físicas em laboratório de análise de solos. Terminado os serviços de 

exploração da jazida, será necessário conformar o terreno e espalhar a camada de solo 

rejeitado sobre a área explorada. 

 

4.7.3 -  BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISITA 
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Para cada conexão de ruas previstas em projeto será executado Poços de Visita, com 

alvenaria de tijolos maciços de 1 vez, ou blocos de concreto estrutural, assentes com 

argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:7. Antes da confecção das paredes dos 

poços de visita, será nivelado e compactado o fundo da caixa e sobre este, executado o fundo 

da mesma em concreto simples, traço 1:3:5 (cimento, brita e areia). Todos os poços de visita 

deverão ser equipados com chaminé para acesso, que deverá ser feito com manilhas 

assentadas na vertical, sobre a tampa da caixa da boca de lobo, no diâmetro de 600 mm, com 

tampão de ferro fundido. As grelhas das caixas de bocas de lobo serão de concreto, duplas, 

conforme detalhes que acompanham este memorial, no padrão DNIT com caixas de 

profundidade 100cm onde serão conectados os ramais no sentido dos PVs.  

As bocas de lobo deverão ter aberturas compatíveis e dentro dos padrões, para a perfeita 

captação das águas de chuva, posicionadas de forma a ter o melhor desempenho, não ficando 

tão próxima das esquinas, mas sim numa distancia média de 5 a 7 metros lineares da linha da 

esquina.  

 

4.7.4 - SINALIZAÇÕES DE PROTEÇÃO E ADVERTÊNCIA. 

Todo o trecho onde será executado as galerias de águas pluviais, por se tratar de vias públicas 

para o deslocamento de veículos, transporte coletivo, motos e até mesmo pedestres, deverá 

ser bem sinalizado sobre os movimentos de terras, valetas, impedimento de deslocamento, no  

caso de valetas que atravessem a rua, que deverá ser feito em duas metades, impedindo a 

cada instante, uma via da pista de rolamento, até que se complete todo o trabalho de travessia. 

Deverão ser utilizadas faixas de isolamento nos setores de trabalho, cavaletes a distancia, para 

advertência e avisos dos perigos existentes, luzes noturnas para advertência sobre os riscos 

de acidentes, podendo ser tanto elétrico, como  por aviso através  de lamparinas  com chamas 

acesas queimando óleo diesel, bem afixadas e não soltas. 

 

4.7.5 - LOCALIZAÇÃO DAS REDES EM RELAÇÃO À VIA PUBLICA 

A linha de galeria de águas pluviais deverá ser locada preferencialmente no centro da avenida 

em sentido longitudinal, podendo também serem instaladas em canteiros centrais ou diferente 

disso, com a expressa autorização da fiscalização da obra. O destino das águas captadas 

pelas bocas de lobo e escoadas pelas diversas galerias a serem executadas, em primeiro 
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plano será os poços de visita e posteriormente para a galeria e bueiro celular. Os detalhes das 

redes e acessórios estão inseridos nos projetos que acompanham este documento. 

 

4.8 - MODELO HIDROLÓGICO ADOTADO 

Para a determinação das vazões de projeto e bitola das tubulações em seus respectivos 

trechos, foi utilizado dados de campo, como área da bacia, declividade do terreno natural, 

extensões a serem cobertas pela rede e dados previamente calculados por verificação na 

região como intensidade das chuvas e tempo de concentração das mesmas. Com os dados 

obtidos utilizamos o método da ABTC – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de 

Concreto, através do programa para cálculo de galerias de águas pluviais, conforme planilhas a 

serem apresentadas oportunamente. Os serviços a serem executados deverão obedecer 

rigorosamente aos detalhes de projeto e especificações, estando estes em plena concordância 

com as normas e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das 

concessionárias locais, assim como com o Código de Obras do Município em vigor. 

Prevalecerá sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

 As presentes especificações e os projetos; 

 As normas da ABNT e as presentes especificações; 

 As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

 As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

 Os desenhos cm escalas maiores e os cm escalas menores; 

 Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga. 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade, 

sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos. Se as circunstâncias ou 

condições locais de mercado tornar, porventura, aconselhável  a substituição de qualquer 

material especificado por outro equivalente, tal substituição somente será procedida mediante 

autorização expressa da Fiscalização. Para o perfeito entendimento destas especificações, é 

estritamente necessária uma visita do construtor ao local da obra, para que sejam verificadas 

as reais condições de trabalho, assim como seja feito um levantamento de dúvidas, sendo 

estas dissipadas pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de 

Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso.  
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4.9 - ESCORAMENTO DE VALAS 

O escoramento de acordo com a necessidade do serviço, deverá ser feito com pranchas de 

madeira, contraventadas com linhas de madeira de lei, ou por outro processo aprovado pela 

Fiscalização. A largura das valas escoradas será medida pela parte interior do escoramento. 

O esgotamento de valas, quando necessário, deve ser simples, por meio de bombas. Para 

efeito de medição, será considerado como volume de esgotamento um volume igual ao da 

escavação do trecho esgotado. 

 

4.10 - REBAIXAMENTO DE LENÇOL 

Quando houver imperiosa necessidade técnica, o esgotamento será através de sistema de 

rebaixamento de lençol. O rebaixamento de lençol será executado através de um conjunto de 

moto bombas e ponteiras, para cada trecho. Para efeito de medição, serão considerados pela 

Fiscalização, os dias necessários para o bombeamento de cada trecho. 

 

4.11 - REATERRO 

Concluída a construção de canalizações, bocas de lobo, etc., serão executados os reaterros 

correspondentes em camadas de aproximadamente 0,30 metros. O material do reaterro será 

umedecido e compactado de  acordo  com  as normas  pertinentes, mediante o uso de  

equipamentos adequados, como soquetes manuais ou sapos mecânicos, devendo a camada 

compactada não ultrapassar de 0,25 metros. 

 

4.12 – POÇOS DE VISITA 

Para as galerias celulares serão construídos PV's tipo "R", conforme  detalhes e dimensões na 

planta de detalhes. Para as galerias tubulares, serão construídos PV's tipo "Cl", conforme 

detalhes e dimensões a planta de detalhes. A locação dos mesmos está indicada nas plantas 

baixa de drenagem, parte integrante deste trabalho. Os poços de visita serão equipados com 

chaminé, executados com tubos de concreto CA-1, bitola mínima de 600 mm, na sua ligação 

com o PV. 

 

 


