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Mohilizacão e Desmobilizacão

Serviços iniciois:

A Contratada deverá tomar todas as providênciâs relativas à mobilização, imediatamente após a

âssinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início
efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratuâ|.

Mobilizocdo

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. lncluem-se
neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos
necessários à execução dos serviços contratâdos.

Desmobilizocão

Consíste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

Crítéríos de medicão e oooomento:
A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a

desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento
efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

Administração Local

Servicos:

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro de acordo com a

estrutura da empresa e da obra.

Critérios de medição e oooamento:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição
unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução

da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que

não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de

medição.

o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras
sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser

reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos

serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total
estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

Femanda BarÍos da FonseÉ
EngenheiÍa Civil
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SERVIçOS DE TERRAPLENAGEM

Escavacão e carsa material de iazída

Extrocão das matérios na iozido

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que
atendam à características especiÍicadas.

Controle ambientol:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à

execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto,
para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitâr o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de
serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e
controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado
ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementâção do licenciamento
ambiental.

ServiÇos inicioÍs:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será

de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de
compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o
revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no
máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento ê

limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade

exigida na execução da obra.

Consiste no carrêBamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com
utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Fernanda BarÍos da Fonseca

Engenheira civil
CREA: 1115869116
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Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI'S (bota de couro,
luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitocão ou Reieicão:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e

rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complemêntâdos ou refeitos.

Critérios de medição e Dooomento:

Medição por Volume da escavação e carga do materiãl de jazida (m3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou
nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os
encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerois:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada,
devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do
material.

Transp. local c1 basc. 10m3 de material de iazida

ServiÇos iniciois:

O transporte de material de .iazida consiste nas operações de transporte de material de 1a

categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Moteriol de 7e coteqorio

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo,

alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipdmentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhôes basc tes 10m3.

Fêrnande Baros da Fonsê.ã

Engenheira Civil

CREÂ: U1586911ó
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Os transportes serão efetuados por proÍissionais habilitados e com experiência comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos
motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua

entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carrêgamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de
descarga, assim como todas as precauções necessárias, durãnte o transporte,

Qualquer acídente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte,
será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da ContÍatada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de

cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em
qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veÍculo, principalmente no que diz respeito

à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases,

vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo - Seguro

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execucão:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com

o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no

limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser

mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o ex

e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Fernanda BarÍos da Fonseca

EngenheiÍa Civil
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Tratando-se de trensporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos

ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhôes basculantes em número e capacidade compatÍveis com a

necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta

especificação e o controle geométrico êsteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso

contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicão e paodmento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos

serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição
por peso transportado será expressa em t.Km.

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não

sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que

possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ombien tol:

Não será permítido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre

que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo
grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Execucão:

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço

das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de

amarração, "off sets", com o acréscimo de um metro pa
jazida, a área será a indispensável a sua exploração.

Fernanda BarÍos da Fonseca

En8enheira civil
CREA: 1115869116
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Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros
materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem.
A profundidade será definida pela fiscalização.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de "bota-
fora", local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, â critério da

fiscalização.

Equípomentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do
tipo de vegetãção local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

lnsoecõo:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operaçôes de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação
visual da qualidade dos serviços.

Aceitacão ou Reieicão:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e

rejeitados caso contrário.

os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critétios de mediçõo e poqomento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e
limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior â 0,15m serão medidas isoladamente, em Íunção das

unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento,
não serão considerados para fins de medição

destocamento e lim peza

Fernanda Baros da Fonseca

EngênheiÍa Civil

CREA:111586911{



O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de
composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento,
destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Transporte de material - bota-fora, D.M,T. até 5km

SeNicos iniciois - Boto-fora:

São os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, parâ uso em
qualquer parte do corpo estradal, ou excedentes de escavações obragatórias.

Moteriois:

a) Materiais provenientes de limpeza;

b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo de açude, se caso

houver no perímetro da estrada;

c) Materiais excedentes das escavações obrigatórias;

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoções do corpo da plataforma.

Equípomentos:

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de

equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para

espalhamento e caminhôes basculantes.

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser

removida e complementada com emprego de serviços manuais.

'&
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Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados
após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no
projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos
motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou mâterial similar, de

forma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve díspor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de
pequenos porte, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas
prevÍstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos,

Execucõo:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes
de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atin.iâm os elementos de
proteção ambiental.

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza é a

área total de leito estradal.

Deverão ser retirãdas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, de acordo

com o projeto de engenharia.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais prev

não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Fernanda Barros da Fonsece

Engenheira Civil

CREA: U15869116
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Controle ombientol:

Aceitocão ou Reieicão:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e

rejeitados caso contrário.
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Critérios de mediÇõo e paqomento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectava

dificuldade de extração, medido e avaliado no corte (volume "in natura") e a distância de

transporte percorrida, entre o corte e o local de deposição.

Regularização de subleito

Serviços iniciois:

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, uma vez concluídos os

serviços de Terraplenagem.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessure. O que

exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem.

Execucõo:

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no

projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na

área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de

projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização,

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Moteriois:

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito.

Equípamentos

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execuç

Fernanda Barros da Fonse(s

Engenheira Civil

CREA: 1115869116
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- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro,
autopropulsores,

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Controle ombiental:

liso vibratório e pneumático, rebocados ou

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do
estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar
danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos
deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam

levados até cursos d'água.

Aceitocão ou Reieicão:

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento do
eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- + 10 cm, quanto a largura da plataforma;

- até 2o%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

- t 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva.

Critérios de medicão e Ddoomento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de
plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/

Fernanda Barros da Fons€ca

En8enheira Civil
CREA: 11§469116
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Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de

20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escariÍicação, umedecimento ou aeração,
homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela

Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encârgos necessários à sua execução.

CompactaÇão de aterro a 100% do proctor normal

Serviços iniciois:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e

limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes
necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Moterial:

os solos deverão ser preferencíalmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia,

indicadas no projeto.

Eeuipomentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,

atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

Fernanda Barros da Fonseca

Engenheira civil
CREA: 1115869116
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ExecuÇão:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do
projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou
compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos,
construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhâmento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de
qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversâl acentuada e de acordo
com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina,
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a

adoção de medidas especiais para a solidarização do âterro ao terreno natural, exige-se a

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,

em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e

compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da

camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos

aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca

correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder

a 100% da massa específica apârente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não

atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados,

levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massã específica

aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para

cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução
poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material

escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda
a largura da referida seção transversal,

lnspecão:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 729 pa'a cada 1.000m3 de material
do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactâção, segundo o método DNER-ME 129 pãra cada 200m3 de material de
camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras
submetidas ao ensãio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite
de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro
amostras submetidãs ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada
final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a

alÍnea b.

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, poÍ

camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-

ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m3 no corpo do
aterro. ou 800m3 para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o
cálculo do grau de compastação - GC.

Controle Geométríco:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da âltura máxima de * 0,04m parâ o eixo e bordos;

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para

menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitocão ou Reieicão:

A expansão, determinada no ensaio de lSC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;
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b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos
na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;

- ks > valor mínímo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de

acompanhamento.

Controle ombientol:

Os cuidados pera a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar
danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.
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As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos
deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam
levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os cíitérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos

cortes e dos empréstimos.

A compactação será medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo

com a seção transversal do projeto,

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem,

com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por

ser idêntico ao primeiro.

O equipãmento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não

serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos

serviços.

Base de solo estabilizado Eranulometri€amente sem mistura com material de iazida

Base de brita sraduada

Definição

Trata-se da camada granular de pavimentação executada sobre o subleito natural regularizado e

compactado ou subleito com reforço devidamente regularizado e compactado.

Pode ser constituída for camadas de solo cujos índices físicos satisfaçam aos especificados,

demonstrados através dos ensaios de caracterização padrão DNER.

Poderão ser usados também canga ferruginosa, minério de ferro, escória siderúrgica, brita de

bica corrida, ou material de fundo de pedreira, executados com ou sem mistura de materiais,

sempre submetidos à aprovação da fiscalização.

Em alguns casos poderão ser utilizados outros materiais desde que sejam atendidas as exigências
quanto às suas características e as disposiçôes do projeto. A procedência do materíal será

indicada pelo projeto ou pela Fiscalização.
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A execução da base envolve as seguintes operações:

" Escavação e carga no empréstimo ou na jazida;

" Transporte e descarga;

" Homogeneização, pulverização, umedecimento ou secagem (na pista ou em usina);

" Espalhamento;

" Compactação e

" Acabamento do material lançado na pista,

As operações de compactação e acabamento serão realizadas na pista ou área devidamente
compactada e regularizada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, após sua

conclusão, atingir a espessura projetada.

O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto:

" No mínimo, 100 % em relação à massa específica aparente, seca, máxima, obtida no ensaio do

DNER para Proctor lntermediário; ou

" No mínimo, 100 % em relação à massa específica aparente seca, máxima, obtida no ensâio T-

180-57 da AASHTO ( Proctor Modificado).

A determinação do desvio máximo de umidade admissível será estebelecido pelo projeto ou pela

Fiscalização, em função das características do material a ser empregado.

Equipamento

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

" Motoniveladora pesada com escarificador;

" Caminhão-pipa com barra distribuidora;

" Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

" Grade de discos;

tiT0
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" Trator agrícola de pneus.

" Pulvimisturador " Central de Mistura

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela Fiscalização.

cRrTÉRros DE MED|çÂO E PAGAMENTO

A base será medida em metros cúbicos de material compactado na pista, conforme a seção
transversal do projeto.

No cálculo dos volumes serão consideradas as larguras e espessuras médias obtidas no Controle
Geométrico, consideradas as tolerâncias especificadas.

PAVIMENTAçÃO EM AAUq

lmprimacão

Serviços inÍcioís:

Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Tem como objetivo
conferir coesão superficial, pela penetração do material betuminoso, impermeabilizar e permitir
condições de aderência entre a base e o revestimento a ser executado.

Execucão:

Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura da superfície, de

modo a eliminar todo e qualquer material solto. Na ocasião da aplicação do ligante, a base

deverá estar ligeiramente úmida, se for utilizado o CM-30. No caso de aplicação do CM-70, a

base deverá estar seca. A seguir, será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura
compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

A temperatura de aplicação será fixada para cada tipo de ligante betuminoso, em função da

relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento. Deverá ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de

trabalho e deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível,

trabalha-se em meia pista, executando-se a imprimação da pista adjacente, assim que a primeira

for liberada ao tráfego.

O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego será condicionado ao comportamento da

mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos

inicial e final das aplicaçõ es, serão colocadas faixas de papel transversalmente na pi de modo

*\-\'!
:Ü fr
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! Effi
que o início e o término da aplicação do ligante betuminoso situe-se sobre elas. As faixas de
papel serão retirâdas a seguir.

Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente corrigida.

Moteriois:

Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especificações em vigor e ser aprovados
pela Fiscalização.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser:

" Asfalto diluÍdos, CM-30 e CM-70;

" Alcatrões, AP-2 a AP-6.

A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em laboratório, em função da textura do
material da base.

Eeuipomentos

Para a varredurâ da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas

rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
poderá, também, ser usado. A distribuição do ligante deverá ser feitâ por carros equipados com

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do
ligante betuminoso em quantidade e forma uniformes.

Os carros distribuídores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim,
deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e

termômetros com precisão de t 1 "C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor

manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras

de distribuição deverão ser do tipo "circulação plena", com dispositivos de ajustâmentos

verticais e larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme.

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo que

permitâ o âquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deverá ter
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

Controle ambientdl:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimaçã o envolvem o esto

aplicação de ligante betuminoso. Devêm ser adotados os seguintes cuidados
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Evitar a ínstalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d'água.

lmpedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas adjacentes, ou qualquer
outro lugar onde possa haver prejuízo ambiental.

Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpezâ do
canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da construção.

Critérios de medição e poqamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com o seguinte criterio:

A imprimação será medida através da área efetivamente imprimada, em metros quadrados, de
acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação de acordo com o
tipo de ligante utili2ado.

Estão incluídas no preço da imprimação todas as operações necessárias à sua execução,

abrangendo, armazenamento e transporte dentro sua aplicação, âlém da varredura, limpeza da

pista e correção de eventuais falhas.

Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e

encãrgos necessários à sua execução.

Serviços iniciois:

Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento

betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover

condições de aderência entre as camadas,

Execucão:

Inicialmente deverá ser verificada a conformação geométrica da camada que receberá a pintura

de ligação.

Em seguida, a superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e
qualquer material solto.

Fernanda BarÍos da Fonseca
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Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir
uniformidade na distribuição da taxa resídual. A taxa de aplicação de emulsão diluída será da
ordem de 0,8 llm2 a 1,0l/m2 .

No caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a superfície da base deverá ser

umedecida, antes dã aplicação do ligante betumínoso, a fim de saturar os vazios existentes, não
se admitindo excesso de água sobre a superfície.

Será aplicado, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu

tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deverá ser

fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento.

Moteridis:

os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos:

" Emulsões asfálticas comuns ou modificadas, tipos RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C

" Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos

EquiDomentos

Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas

rotatives, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso
em quantidade e forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim,
deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e

termômetros com precisão de t 1'C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor
manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras

de distribuição deverão ser do tipo "circulação plena", com dispositivos de ajustamentos
verticais e larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme.

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo que

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deverá ter
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

'5r:!
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Controle ombientol:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação, especialmente
em relação eo estoque e aplicação do ligante betuminoso, devendo ser adotados os seguintes
cuidados:

" Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d'água

" lmpedir o refugo, de materiãis já usados, na faixa de domínio e áreas lindeiras, evitando
prejuí2o ambiental.

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiro
de obras, e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de construção.

Critérios de medicão e pooamento:

A pintura de ligação será medida através da área efetivamente executada, em metros
quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação de

acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estão incluídas no preço da pintura todas as operações necessárias à sua execução, abrangendo,
armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem à pista), sua

aplicação, além da varredura, limpeza da pista e correção de eventuais falhas.

Somente será objeto de medição a guantidade de ligante efetivamente aplicada.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e

encargos necessários à sua execução.

Areia AsÍalto a Quente

Serviços ínicíoís:

Compreende a confecção da mistura utilizada como matéria-prima para as pavimentaçôes, a

partir de produtos derivados de petróleo, tais como cimentos asfálticos, areia e um material de

enchimento (filler).

Temlnologiá

Areia Asfalto ã Quente Mistura preparada a quente, em usina apropriada, composta por

agregado miúdo, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a

quente.
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Execucão:

A produção da mistura areia-asfalto deverá ser efetuada em usinas sob controle rigoroso, de
modo a se obter um material uniforme. Sua operação engloba as seguintes atividades:

" Obtenção do agregado miúdo;

" Obtenção do 'fille/';

" Estocagem, dosagem, peneirãmento e transporte do agregado frio;

" Transporte, peneiramento, estocagem e pesagem do agregado quente;

" Transporte e estocagem de filler;

" Transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico.

Preparação da Mistura

A temperatura do cimento asfáltico na usinagem deverá ser determinada para cadâ tipo de
ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na

qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa 75 e 150 segundos "Saybolt-
Furol" (DNER-ME 004). Recomenda-se, preferencíalmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A temperatura do ligante deverá estar entre lO7"C e 777"C.

Os agregados deverão ser aquecido a temperatura de 10 "C a 15 "C acima da temperatura do
ligante betuminoso, não devendo, entanto, ultrapassar a temperatuÍa de !77 "C.

Moteriois:

Ligantê Betuminoso Poderão ser empregados os seguintes ligantes betuminosos:

" Cimentos asfálticos de petróleo dos tipos CAP 30/45, CAP 50/60, CAP 85/100 (classificação por

penetração) ou CAP 20 e CAP 40 (classificação por viscosidade);

" Ligantes betuminosos modificados, quando indicados no projeto;

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e o agregado poderá ser empregado

melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto (DNER-ME 079).

Agregado Miúdo
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Poderá ser constituído de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais
deverão ser resistentes, apÍesentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e
de substâncias nocivas e equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 54).

Material de Enchimento ("Filler")

Como materiais de enchimento poderão ser utilizados: Cimento Portland, cal extinta, pós

calcários, cinzas volantes, e outros.

O "tiller" deverá ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação

aos demais componentes da mistura, não plásticos e que atendam à seguinte granulometria
(DNER-ME 083):

PENEIRA % MíNIMA,

PASSANDO

N.e 040 100

N.e 080 95

N.s 200 65

Eouioomentos

Depósito para o Material Betuminoso

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de aquecer o

lígante nas temperãturas fixadas nas Especificações. O aquecimento deverá ser feito através de

dispositivo que evite qualquer superaquecimento local. Deverá ser instalado um sistema de

recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e

contínua, do depósito âo misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos

depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

Depósitos para o Agregado

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínímo, três vezes a capacidade do misturador e

serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as

frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de

descarga. Haverá um silo adequado para o "tiller", conjugado com dispositivos para a sua

dosagem.

Usina para a Mistura Betuminosa
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A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador,
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção
metálica e escala de 90q a 210 eC (precisão t 1"C) deverá ser fixado no dosador do ligante ou na

linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina
deverá ser equipada, além disso, com pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos
aprovados próximos colocados a descarga do secador com dispositivos para registrar a

temperatura dos agregados com precisão de t 5 "C.

Poderá também ser utilizada uma usina do tipo tâmbor secador/misturador, provida com coletor
de pó, alimentador de filler e sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta ou,

alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos,
com pesagem dinâmica (precísão de !5%1.

Controle ombientol:

Para execução de revestimento betuminso do tipo areia-asfalto usinado a quente são

necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina

misturadora.

Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a

produção e aplicação de agregados, o estoque de ligante betuminoso.

Agregado

No decorrer do processo de obtenção de agregados deverão ser considerados os seguintes

cuidados principais:

A areia somente será aceita após apresentação da licença ãmbientãl de operação do areal cuja

cópia da licença deverá ser arquivada junto ao Livro de ocorrências da obra.

Deverá ser evitada a exploração de areal em área de preservação ambiental.

A exploração do areal deverá ser planejada adequadamente, de modo a minimizar os danos

inevitáveis e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e

equipamentos.

Deverão ser impedidas queimadas como forma de desmatamento.

Ligante Betuminoso

os depósitos deverão ser instalados em locais afastados de cursos d'água.
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Será vedado o refugo de materiais usados à beira da estrada e em outros locais onde possam

causar prejuízos ambientais.

A área afetada pelas operações de construção/execução deverá ser recuperada, mediante ã

remoção da usina e dos depósitos e limpeza de canteiro de obras.

A usinagem da mistura areia-asfalto será medida, por tonelada de mistura efetivamente aplicada
na pista. Estão consideradas nestes preços todas as operações e mão-de-obra necessárias à

operação da usina e fabricação da mistura, incluindo a produção e/ou aquisição do(s)
agregado(s), seu transporte até o canteiro, seu armazenamento e perdas. Está também
considerado o armazenamento do ligante betuminoso.

Não será medido material fabricado mas não aplicado.

Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente utilizada.

O transporte da massa asfáltica da usina à pista será objeto de medição em separado, conforme
composição específica.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual incluindo toda a mão-de-obra,
equipamentos e encargos necessários à operação das usinas e fabricação do material.

Transporte de AAUQ

O material discriminado no item anterior será transportado por meio de caminhões basculantes.

Espalhamento e compactação de AAUQ

As operações de espalhamento serão executadas utílizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

srr{AUzAçÃo vrÁRn - cor,rsoeRAçõEs rNtcrArs

A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização
garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres.

Placas, inscrições nas vias, sinaís luminosos, Bestos e sons compõem o código da sinalização

de trânsito. Essas informações que regulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias,

indicam serviços, sentidos e distâncias, sendo classificadas pelo CTB em sinalização vertical,
sinalização horizo
sonoros e gestos.

ntal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização sem
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O Código de Tránsito Brasileiro - Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997 - determina no seu
art. 90, §1': "O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável
pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta
colocação".

slNA[zAçÃo vERilcAL

NOTA: Todas as informações descritas abaixo, foram minuciosemente retiredâs do Manual
de Sinalização Vertical de Regulamentação - Volume l, aprovado pela Resolução do COTRAN

n.s 180, de 26 de Agosto de 2005 e Volume ll - Sinalização vertical de advertência, aprovado
pela Resolução do COTRAN n.e 243, de 22 de junho de 2OO7.

lntÍoducão

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utilizâ de sinais apostos
sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pistã, transmitindo
mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou
legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários

das vias âdotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar
os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:

- Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da

via;

- Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas

proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

- lndicar direçôes, localizaçôes, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizâdas, associadas ao tipo de mensagem que pretende

transmitir (regulamentação, advertência ou indicação).

Todos os símbolos e legendas devem obedecer à diagramação dos sinais contidã neste

Manual.

PÍincípios da sinalizacão de rânsito

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico

as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais.

Fernanda Baros da Fonseca
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R -19 Velocidade máxima permitida (clrcular)
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A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos critérios
abaixo e ao padrão Munsell indicado.
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Reíletividade e iluminacão

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
[uminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa
frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória" (R-1) seja, no mínimo,
retrorrefletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das placas

retrorrefletivas, lumínosas ou iluminadas em vias com deficiência de iluminação ou situações
climáticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem
apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.

Materiais das Dlacas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das
placas de sinalização são: o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas.

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática.

As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes
tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serêm
definidas de acordo com as necessidades de proieto.

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as

características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quâisquer condiçôes

climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção.

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizadã tinta
brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser

na cor preta, fosco ou semifosco.

Suporte das Placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das
placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adeq
a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada

Fernanda Barros da Fons€câ
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Outros materieis existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem ser
utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas
características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

Suportes o serem usodos neste prcjeto:

o

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do
significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis com
características de forma e peso que impeçam seu deslocamento.

Em vios urbonos

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada laterãlmente à via, deve ficar a

uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros, em relação ao solo, inclusive para a mensagem
complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e pÍovocam menor impãcto
na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos

veícu los.

slÍ{AuzAçÃo HoRtzoNTAt

NOTA: Todas as informações dêscritas abaixo foram minuciosamente retiradas da Resolução

ne 236/O7 do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

lntroducão

"A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as

condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibiçôes, restriçóes e

informações que lhes permitem adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a

segurança e ordenar os fluxos de tráfego". (Resolução ne 2361O7 do CONTRAN)

É um subsistema da sinalizaÉo viária que se utiliza de linhas, marcações, sÍmbolos e
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função: organizar o
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fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais
de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos específicos, têm poder de
regulamentação.

Padrão de forma

- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem
estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.

- Tracejada ou Seccionada: são linhas interrompidas, com espaçamentos respectivamente de
extensão igual ou maior que o traço.

- Setas, Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento,
indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, regulamentar ultrapassagem
e deslocamento lateral, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou
parada e na demarcação de obstáculos.

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; nâ delimitação de áreas de
circulação, trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em
condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, na pintura de
símbolos e legendas, demarcar linha de retenção, regulamentar linha de transposição e
ultrapassagem.

Marcas loneitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, deÍinindo a parte da
pista destinada à circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão
de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veículo, as faixas
reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição.

- As marcas longitudinais amarelas, contínuas simples ou duplas, têm poder de

regulamentação, separam os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam
proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel
lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou trâcejadâs, não têm
poder de regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;

- As marcas longitudinais bÍancas contínuas são utilizadas para delimitar a pista (linha de
bordo) e para separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, têm poder
de regulamentação de proibição de ultrapassagem e transposição;

C"r'
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