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cÍuzamento. Os caminhos de percurso deverào ser umedecidos para evitãr o excesso de poeira,

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

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haia tráfego de veí:ulos
ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada,
ãinda no local da carga, evitando-se, âssim, poerra e derramamento de mâteriâl nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em numero e capecidade compattveis com a

necessidede do serviço e com a produtividede requerida.

A carga deverá ser feite dentro do limite legâl de capacidâde do verulo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de cânteiros de obras.

Ace,tocõo ou RetercÕo

Os serviço9 são aceitos e passiveis de medtção desde que sejam executados de acordo com esta

especiÍicação e o controle geométrico esteia dentro da faixa de tolerâncta permitida, caso

contrário serão re,eitâdos.

Os serviços reieitâdos deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos

Critérios de medicõo e poqomento

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicâdos êm planta, os mesmos

serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição

por peso transportedo será expressa em t.Km.

Desm. dest. limoeza áreas cl arv. dia . até 0.15 m

Servicos inictois:

A Íemoção ou êstocâgem dependerá dê eventuâl utilrzàção, â ser definida pela fiscalização não

sendo permitida a sua deposação em locais de aterÍos nem sua permanência em locais que

possam provocar a obstrução dos sistemas de drenãgêm netural.

Controle ombrcntol

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

que possrvel, serão removidos por melo de equipamento convencional, mesmo que com certo

grau de dificuldade, objeto de criteriosà análise e metodologia adequada
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Execucôo:

As operâções dê desmatementô, destôcemento e limpezâ se daíão dêntro dâs faixas de serviço
das obras. As operaçôes serão executedas na área minima compreendida entre as estacas de
amarração, "oÍf sets", com o acréscimo de um metÍo para cada lado. No caso de emprestimo ou

iazida, a áree será a indispensável a sua exploração.

Serão removidos todos os to€os e raizes bem como toda a camada de solo orgânico e outros
meteriais indesejáveis que ocorram atê o nível do terreno consideÍedo apto para terraplanagem.
A profundidade será definida pela Íiscalização.

O material provenaente do serviço será removido, podendo ser tÍansportado para local de "bote-
fora", local de estocagem ou ainda enleirado e gueimado com Íogo controlado, a critério da
fiscalização.

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

lnspecõo:

Verificação tinal da Qualidade

A veriÍiceção das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciaçào

visual da qualidade dos serviços.

Aceitaçõo ou Reieiçõo:

Os serviços serão aceitôs desde que atêndem às exigências preconizadas nesta Especificação e

Íejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicõo e pooomento:

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

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetÍo
limpeza seíão medidos em funçào da aíea efetivamente trabalhada
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As árvores de diámetro igual ou supeíior a 0,15m serão medidas rsoladamente, em função das

unrdades destocâdâs-

O diâmetro das árvores será âpreciado a um metro de altura do núel do terreno

A remoção e o transporte de mateíal proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza

não serão consideredos para fins de medição

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

Fiscalizaçâo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessários. bem como os

encarSos e outÍas despesas necessâÍias a sua execução

Condicões Gerois.

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de

composição paisa8btica, assinalados no proteto.

Nenhum movimento de terra podeÍa ter iníaio enquanto as operaçÕes de desmatamento,

destocâmento e limpê2a não tenham sido totalmente concluidas.

Tran§porte de material - bota-fora

Serviços iniciois - Boto"Íoro:

Sâo os locais dêstinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para uso em
qualquer parte do corpo estradal, ou excedentes de escavaçôes obrigatóraas.

Moteriois:

a) Materiais provenientes de limpeza;

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

houver no perímetro da estrada;

c) Mâteriais excedentes das escavações obrigatórias;

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

Eouipomentos:

Antes do inicio dos servrços, todo equrpamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização
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As operaçôes de execução de bota-fora serão executadas mediante a utiliração racional de

equipamentos adequados como: Serras mecànicas portáteis, trãtor de e5teira para

espalhamento e caminhôes basculantes.

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da v€getação a ser
removida e complementada com emprego de serviços manuars.

Controle ombientol:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expuÍgo e limpeza somente devem ser iniciados

após a obtenção da autorização para supressào da ve8etação do orgão âmbiental competente.

5ào indicados os seguintes cuidados relativemente eo contÍole âmbrental

- O desmatamento e destocamento devem obedecer ÍigoÍosamente os limates estâbelecidos no
píoieto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente pare 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 mero de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de
forma ã orientar os Íesponsáveis pêlas âtividades;

- A executante deve daspor de equipamentos especííicos para tnturação de restos vegetais de
pequenos porte, galhadas e folhas;

'A critério da fiscalizaçào, o subproduto gerado deverá seÍ utilizâdo nas adubações orgânicas
previstas nos serviços de manutençâo ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitocõo ou Reieicõo

Os serviços serão aceatos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificaçâo e

reieitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser coíngidos, complementados ou reíeitos

àl

rranr.n irra u§à àf 3i'r,.a§àÉs
Entenheka Civil
CREA:110393427-9
CPF:660.80r.852-53

.i
y!! ,!'!/1.- ; 7'í.rt-.1.

i

I



PM ,FOLIiI,N'

PROCESSô

MODALIDADE

VISTO:

Execu cõo:

Antes do in rcio das operações de desmatamento é necessário observar os Íatores condicronantes
de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento nâo atinjam os elementos de
pÍoteção ambiental.

As áreas de abrangênoa dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza e a
áreâ total de leito estradal.

Deverão ser retiradas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleÍto, de acordo
com o projeto de engenharia.

Tais mateÍiais removidos devem ser transportados para locais previamentê indicados, de modo a

não càusar transtorno à obra em caráter têmporário ou definitivo.

Critérios de medicõo e paqomento

O servaço de expurgo é medido em íunção da área e da espessura da vegetação retirada.

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

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraido e a respêctivã

dificuldade de extração, medido e avalado no corte (volume "in natura") e a distància de

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

ReRularizacão de subleito

Servicos iniciois

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, umà vez concluitlos os

serviços de TerÍâplenagem.

Regularização é a operação destinada a conÍormar o leito da áree trânsvêrsâl e

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com ate 20 cm de espessura. O que

exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem.

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

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

Serão removidas, previamente, todà a vegetação e materia orB

área a ser regularizada.

.-l
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Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário paÍa atingir o greide de

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

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Moteriais:

Os materiais empregados na regulariaação serão os do próprio subleito.

Eeuioomentos

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

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos paÍã a execução da regularizaçâo:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Caminhâo-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tip05 pé-de-carneiro, liso vibratorio e pneumático, rebocados ou

autopropulsores.

- Grade de discos;

- Trâtor egricola de pneus.

Controle ombientol:

Os cuidados para a pÍeserveção ambiental se referem à disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equrpamentos fora da area da obra, paÍa evitaÍ
danos desnecessários à vegetação e interÍerências na drenagem natural.

As árees destinadas âo estacionamento e aos servrços de manutençáo dos equipãmentos
deverão ser localizadas de forma que resrduos de lubrificantes e/ou combustrveis, não sejam
levados ate cursos d'água.

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocaçào e o nivelamento do
eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se es seguintes tolerân

Ê-'1 * ,,-Í
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- t 10 cm, quanto a largura da plataforma;

- dlé 2Oo,í, em excesso, para a flecha de abàulamento, não se tolerando íalta;

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

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitada a execuçào dos serviços de regularização em dias de chuva

Critérios de mediÇõo e poeomento:

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

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou eteÍros admitidos nos limites de tolerância.

Estão incluídas neste serviÇo todas as operações de corte e/ou aterro ate a espessura máxima de
20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarifacâção, umedecimento ou aeração,
homogeneização, conÍormação e compactãção do subleito, de acordo com o proieto

O pagamento será feito com base no preço unitáíio conlratual, conforme medição aprovada pela

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

Compactacão de aterro a 100% do oroctor normal

Servicos iniciais:

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

limpeza.

Prcliminarmente as execuções do< aterros deverão estar concluidas as obras de arte correntes
necessárias à drena8em da bacia hidrográfica interceptâde pelos mesmos.

Moteriol.

Os solos deverão ser preferenciálmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação previa,

indicadas no pÍoieto.

Equioomentos

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de
atendidâs às condiçôes locais e a produtividade exigida.
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Para à execução dos serviços de base poderão ser utilizãdos os seguintes equipementos:

- Motonaveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-Pipa com bârre distribuidora;

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

- Grade de discos;

- TrâtoÍ âgrícolâ de pneus.

Além destes, poderào ser usados outros equipamentos desde que acertos pela fiscalização.

Execucõo:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos tecnicos, constantes do

proieto, e compreenderão:

àt

Descaígâ, espalhamento, homogeneização, convenrente umedecimento ou

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos,
construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

aeraçao,
para a

Descar8a, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeÍação, e compactação dos materieis
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de
qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundaçôes dos aterros.

No caso de àterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuadô e de acordo

com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lámina,
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nivel. Se a naturê2a do solo condicronar a

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno netural, exige-se a

execução de degraus ao longo da area a ser aterrada.

O lançamento do material peÍa a construção dos eterros deve ser íeito em camadas sucessivas,

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

compactâção de acordo com o previsto nesta NoÍma. 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

âterros, ne umidade ótinra, mais ou menos 3%. ate se obter a massa espec ÍÍica aparente seca

correspondente e 100% de massa específica ap

í-"...-(.
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DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa especíica apaÍente seca deve corresponder

a 1007o da massa especifica eparente máxima seca, do reíerido ensaio. Os trechos que não

atingirem as condições mlnimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados,
levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massã especffica
aparente seca exigidô.

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

cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificâdo em projeto, a execução
poderá ser realizada por meao de aÍrasamento parcial do aterro existente. ate que o material
escavado preencha e nova sêção transversal, complementando-se com materiel importado toda
a largura da referida seção transversâ1.

lnsDecoo

DeveÍão ser adotados os seBuintes pÍocedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m3 de materiel

do corpo do aterro;

b) 0l ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 2O0mr dê material de

camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometriâ (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidâde (DNER-ME 082) para o coÍpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras

submetidas ao ensaio de compâctação, segundo a alínea a;

d) 0l ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122)e do limite
de plasticidâde (DNER-ME 082) para camadas Íinais do aterro, para todo o grupo de quatro

âmostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alÍnea b.

e) 0l ensato do Índrce de Supone Califórnia, com energia do Metodo DNER-ME 49 para camada

final, pera cada grupo de quâtro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a

alinea b.

Controle do Execucõo:

Ensaio de massa especffica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por

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

ME 037. Para pistas de extensôes limitadas, com volume de no máximo 1.200m3 no corpo do

aterro, ou 80omr para as camadas fi
cálculo do grau de compactação - GC

rranrnrrvaí,eirelf il'\í'ato,
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Controle 6eométrico:

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

coníormaçâo da seção transversal do projeto. admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da altura máxima de 10,04m para o eixo e bordos;

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

menos.

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

Aceitocõo ou Retercoo

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

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expânsão = 4%;

b)camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor minrmo para o ISC e Brau 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 minimo âdmitido - reieita-se o serviço;

- ks > valor minimo edmitido ' aceita-se o serviço.

PaÍa a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo âdmitido - reieita-se o serviço;

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

Sendo:

Onde:

r- valores rndrviduais

- media da amostra.

/
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s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do numeío de determinações.

n - numero de determinações.

Os serviços rejeitedos deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estat6tico da execuçào serâo registrados em relatórios periódicos de

acompanhamento.

Controle ombientol:

Os cuidados parà 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 resíJuos de lubrrficantes e/ou combustiveis, não sejem
levados até cursos d'água.

Não será permitida a execuçào dos serviços em dias de chuva

Cnterios de mediçoo.

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os criterios segurntes

O volume transportado para os aterros deve ser obieto de medição, por ocasiào da execução dos
cones e dos empÍestimos.

A compactaçào será medida em mi. sendo consrderado o volume de aterro executado de acordo

com a seçào tíansversal 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 ultimo serviço não deverá ser medido, por

ser idêntico ao pÍimeiro.

O equipamento, 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

servrços

q
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SERVrçOS 0E REVESTIMENTO pRTMARTO

Limoeza suoerficial da área de iarida

SeNicos tnrcio,s

A remoção ou estocaBem dependera de eventual utilizôção, a ser definida pela fiscalização, não
sendo permitida a sua deposição em locais de ateÍros neín sua permanôncia em locais que
possam provocaÍ a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ombientol

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, semprê
que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo
grau de dificuldade, obieto de criteriosa análise e metodologra adequada.

Execucõo.

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expur8o e limpeza são

as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de ceda lâdo;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessarias as suas devidas

explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocâgem;

- Outros locais definrdos pelo píoleto ou pelâ fiscalização

Antes do in ício das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes
de manejo ambiental de modo que as operações de desmatâmento não atiniam os elementos de
pÍoteção ambiental.

A íiscalização deve assinalar, mediante caiaçào, as árvores que devem ser preservadas, e as toÍas
que pretende reservaÍ para posteÍioÍ aproveitamento. As toras, destinadas para posterior
apÍoveitamento, devem ser transportadâs para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre rniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomendo-se
os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e dêstocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas

fisicas eéreas, cercâs, ou construçôes existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas

e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo
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MODALIDÂNE

VISTO:

Nas áreas de corte, as operaçôes de desmatâmento, destocamento, expur8o e limpeza somente

são consideradas conclu idas, quando as ra lzes remanescentes ficarem situadas na profundidade

de 1m abaixo do greide de terraplenagem

Para qualquer altura de aterro, as raúes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do
greide de plâtâfoÍma de terraplenagem,

Os buracos ou depressões ocasionados por destocamento devem ser preenchrdos com material
de áreas de empréstamo, devidâmente compactados.

Nas áreâs de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas âté a profundidade

que asseguÍe a nào contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fertil, que forem removidos nas opeíaçôes de linlpeza, devem ser

estocados € utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de metêriais.

Os materiais dê desmatamento, que não serào utilizados posterio.mente devem ser depositados

em locais indicados pelo projeto ou pela fiscaliração.

Equtpomentos

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

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em íunção da densidade e do

tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra

Antes do inicio dos servaços, todo equipamento deve seÍ exâminâdo e aprovàdo pela fiscaliraçào.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e

limpeza compreendem as seguintes unidades:

Serras mecânicas portáteis;

- TÍâtores de esteira com lâmina frontal;

- Pequenas ÍerÍamentas, enxadas, pas 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.

lnspecão.

Verificação F inal da Qualidade
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MODÁLIDAIE

VISTO;

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeze será por aprecração

visual da qualidade dos serviços.

Aceitocõo ou Rercrcõo.

Os serviços serão aceitos desde que etendem às exigêncies pÍeconizadas nesta Especificação e

rejeitados caso contrário.

Os serviços re,eitâdos deverão ser corriBidos, complementados ou Íefeitos.

Controle ombientol:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados

após a obtençào da autorização para supressão da vegetação do orgão ambiental competente.

São indicãdos os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocâmento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no
proleto, aprovado pelo órgão ambientãl competente, evitando acréscimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantir o isolamento, das operações dê construção e a visibilidade dos

motoristâs, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áÍeas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoías ou mateíial similar, de

foÍma a orientaí os responsaveis pelas atividades;

- Nas operaçôes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possrvel, para

futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conÍorme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipàmentos especíÍicos pàra trituÍação de restos vegetais de
pequenos porte, galhadas e folhas; a critéraô da fiscalização, o subpÍoduto gerado deverá ser

utilizado nas adubações orgânicas previstas nos servrços de manutenção ou plantio arbóreo e
aÍbustivos, nos locais ou áreâs indicadas.

Critétios de medicõo e oooomento

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

os serviços de desràatamento e de destocamento de árvores de diámetÍo inferior a 0,15m e
limpeza serão medidos em função da áÍeã efetivamente trabalhada.
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MODALIDADE

VISTO:

As árvores de diámetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das

unidades destocadas.

O diámetro das arvores será apreciado â um metro de altura do nrvel do terreno.

A remoção e o transporte de materiãl provenrente do desmatamento, destocamento e limpeza

não serão considerados pàra fins de medrçào

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

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

encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condicões Gerois:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de

composição paisagísticâ, assinalados no proleto.

Nenhum movrmento de teÍra poderá ter incto enquanto as operações de desmatamento,

destocãmento e limpeza não tenham sido totalmente concluúJas.

ExDurio de material veletal de iarida

SeNicos inrcio$

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no coniunto de operações

destinadas à remoção das obstruçôes naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação
da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrêncaà de material.

Desmatamento e destocamento consrstem no corte e remoçâo de toda vegetação (árvores,

arbustos, coqueiíos) de quâlquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Lrmpeza as operaçôes de escavação e remoçáo total dos tocos e raúes, dã

camada de solo orgânico, de entulho, matacôes ou de qualquer outro material considerado
prejudicial, na profundidade necessária até o nivel do terreno consrderado aplo para terÍaplenaqem.

Bota-forâ ou local de expurgo são os locais destinados para depositâr os mateÍiais impÍóprios
e/ou inserv íveis.

Materiois:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da iazida.

*
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MODÁLIDAIE

VISTO:

Equipomentos

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examrnado e aprovàdo pela íiscalização.

As operações de execução de bota-íora serão executadas mediante a utilização racional de
equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para

espalhamento e caminhões besculantes.

Pequenas íerramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem rer selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser
removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ombiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser ini€iados

após a obtenção da autorizaçáo para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

Sào indicados os seguintes cuidàdos relativànr€ntê âo contÍole ambiental

- O desmatamento e destocamento devem obedecer riBoíosamente os limites estabelecidos no
projeto, apÍovado pelo óÍgão ambiental competente, evitando acrescimos desnecessários; deve

ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos

motoristas, com a precâução de não expor os solos e taludes naturais a erosão;

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

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

foÍma a orientar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de
pequenos porte, 6alhadas e folhas;

- A cÍitério da fiscalização, o subproduto gerado devera ser utilizado nas adubações ortânicas
previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitocão ou Reieicoo

Os seÍviços serão aceitos desde que atendam às exigências pÍeconizadas nesta Especificaçào e

rejeitados caso contrário.

Os serviços Íejeitados deverão ser coÍrigidos, complementados ou refeitos

Execucõo:

,,."r,r". rJâi!-oü?[!í;
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PROCES§O ()

MOi)ALIOADE

VISTO:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes

de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não âtinjam os elementos de
proteção ambiental.

Tãis materiais removidos devem ser trensportados parâ loceis previemente Indicados, de modo a

nào causar transtorno à obra em caÍater tempoÍano ou deíinitivo.

Criterios de med õo e Doaomento

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura dâ vegetaçâo retireda.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em m!.

A medição dos serviços deve levar em considerâção o volume de material extraidô e a respectiva
dificuldade de extração.

Escavação e carga dê material de iazida

Extroçôo dos materios no iozido

A(s) iazida(s) rndrcada(s) deverá(ão) ser obietivo de criterioso zoneàmento. com vistas que
atendam à carãcterísticas especificadas.

Controle ombientol:

Não deverão ser explorados empíestrmos em arees de reservas florestãrs, ecológicas, de
prêservação cultural, ou mesmo, nas suas proxrmidedes.

As providências a serem tomadâs visando a preservação do meio ambiente reíerem-se à

execução dos dispositivos de drenagem e prôteção vegetal dos tãludes, previstos no proieto,
para evitar eíosões.

Nas árees de cortes deve-se evitar o quanto possivel o trânsato dos equipamentos e ve iculos de
serviço Íora das áreas de trabalho, evitâÍ tambem o excesso de carregamentos dos verculos e

controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado
ambientalmênte; quaisquer alteraçÕes deve ser objeto de complementação do licenciàmento
ambiêntal.

Serviços irticiois.

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

de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas caracteristices granulo

tr-\*=r-/-
Íranknilva Vieira dà Silv{Matos
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VISTO:

compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas paÍa servir de base para o

revestimento primário.

Obs.: A carga de tería para utillzação de aterro da caaxâ será medida com empolemento de no
máximô 2O%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e
limpeza da área do empréstimo.

Eeuipomentos:

As operações seÍão executadas utalizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de serviço manual. A escolha do equipãmento se fará em função da necessidade
exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer catetoria, em caminhôes basculantes, com
utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente prote8ida com EPI's (bota de couro,

luvas e máscaras contra poeira. ) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitoçõo ou Reieicõo:

Os serviços serão aceitos desde que atendam as exrgências preconizadas nesta Especificação e

rejeitados caso contÍário.

Os serviços reieitados deverão ser corritidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicõo e poeomento:

Medição por Volume da escavação e car8a do mâteÍial de iazida (mr)

Não sêrão pa8as escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões pÍevistas em proieto ou
nesta especificação, sem que seiam absolutamente necessáíies

O pagamento será efetuado poÍ preço unitáíio contratual e coníorme mediçào aprovada pela

Fiscâlilação, estando incluidos neles todo o equipâmento e pessoal necessârios, bem como os

encarBos e outras despesas necessarias a sua execuçào.

Condições Gerois:

A superficie a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desêmpenada,

devendo ter recebido a previa aprovação poÍ paÍte da fiscalização

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariemênte Íeperados, antes da distribuição do
material.

r,an rn 1," uG,-a §},üarí;.,
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VISTO:

Transp. Local c/ basc. de mateÍial de iarida

Serviços iniciois

O transpoíte de material de jazida consiste nas operaçôes de transporte de material de 1ê

cate8oria proveniente de áíeas de;azidas selecionadas para a base.

Moteriol de 1e coteqorio

O material procedente da escavação do terreno neturâ1, 8eÍelmente, e constituido por solo,

alteração de roche, rocha ou associação destes tipos.

Compreendem os solos em geíal, residuais ou sedimentares, seaxos rolados ou não, com

diâmetro máximo inferaoÍ a 0,15 m, qualquer que sela o teor da umidade apresentado.

Eeuipomentos

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em camrnhões basculantes 1Omr.

Os transportes serão eíetuados por profissionais hebilitados e com experiência comprovada,
mesmo quando feitos em locais onde não seja oecessária hâbilitação. Não serão permitidos

motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada toÍna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga âté a sua

entrega nos pontos deteÍminados pela Fiscelização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no verulo e no local de
descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a car8a, o verculo ou contra terceiros, durante o transporte,

será de sua inteiía responsabilidade.

É obrigaçâo da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material
seia descarÍegado 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

caÍgas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os vetulos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafetar em
qualquer via pública.

rranknilva ViJâ
Êngenheira Civil
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Entende-se por condições técnrcas o bom estado do veiculo, pr'ncipalmente no que diz respeito

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

vezâmentos, etc.I, freios, pneus, direção s sistema hidráulico-

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do ve ículo - Seguro
Obragatório e IPVA em diâ e documento de po(e obrigatório original.

Execucõo.

O material e transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pevimentada com

o DMT definido no projeto.

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

limite geometrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o

trânsporte.

No transporte êm 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 camanhos de percurso deverão ser umedecrdos para evitar o excesso de poeire,

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

TÍatândo-se de trensporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos

ou pedestres, a câçambâ do caminhão deveÍá seÍ completamente coberta com lona apropriada,
ainda no local da carga, evitando-se, assim, poerra e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em numero 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 veiculo (volume e/ou peso),

mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitocõo ou Reiercõo.

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

especificação e o controle Seométrico esteia dentro da faixa de toleráncia permrtida, caso

contrário serão rejeitados.

Os serviços reieitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos

r,,nknituí(E!:à$#ivr,to.
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VISTO:

,úue

üitetíos de medi õo e Dooomento

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

serâo medidos considerando-se momento extrãoÍdinário de transporte. A unidade de medição

poÍ peso transportado será expressa em t.Km.

Compactacão de aterro a 100% do oroctor noÍmal

Serviços tnrcioB:

A operação serâ precedida da execução dos servtços de desmatemento, destocamento e

limpezâ.

Preliminarmente ãs execuções dos aterros deverão estaí concluidas as obras de arte correntes

necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Moteriol:

Os solos deverão ser preferencialmênte utilizados atendendo à qualidade e a destinação previa,

indicadas no projeto.

Eeuipomentos:

A execução dos aterros deverá prever â utihzação racional dê egu!pamento apÍopriâdo,

atendidas às condições locais e a produtividade exigrda.

Para a execução dos serviços de base poderão seÍ utilizedos os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-pipa com barra distriburdora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-carnearo, liso, liso-vibratóÍio e de pneus, rebocados ou

autopropelidos;

- Grade de discos;

- TrâtoÍ agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipâmentos desde que aceitos pela Fiscalização.
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VISTO:

Execucõo

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

Descarga, espalhamento, homogeneizaçào, conveniente umedecimento ou

compãctaçào dos materiais selecionados pÍocedentes de cortes ou emprestimos,
construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenaBem.

aeração,
para a

Descarga, espalhamento, convenaente umedecimento ou aeração, e compactação dos meteriais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinedos a substituiÍ eventualmente os mâteriais de
qualidade infeÍior, previamente retiÍados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobÍe êncostes, com inclineção transveísal acentuàdã e de acordo
com o projeto, ãs encostas naturaas deverão ser escarifacadas 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 aterro ao terreno natural, exige-se ã

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada

O lançamento do material para a construçào dos aterÍos deve ser feito em camadas sucessivas,

em toda a largura da sêção trensversal, e em extensões tais, que permitam seu umede€imento e

compactação de acordo com o píevisto nestà Norma. Parâ 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
ãterÍos, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obteí a mâssa especÍfica âpaÍente seca

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

DNER-ME 037 Pãrâ as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder
a 10O% da massa especffica aparente máxima seca, do referido ensaro. Os tÍechos que nào
âtin8irem âs côndiçôes minimas de compactação deverão ser escanficâdos, homogeneizados,
levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica
apaÍente seca exiSida.

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

cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução
podêrá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro extstente, até que o material
escavado preencha a nova seção tran
a largura da reíerida seção transversal

sversal, complementando'se com mât I importado toda
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lnsoecõo:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método ONER-ME 129 para cada 1000m3 de meteriel
do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o metodo DNER-ME 129 para cada 200m3 de material de

camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (0NER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o coÍpo do aterro. paía todo o grupo de dez amostras
submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alinea 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 finars do aterro, para todo o grupo de quatro

emostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alinea b.

e) 01 ensãio do lndice de Suporte Califórnia, com eneÍgia do Método DNER-ME 49 para camada
finâ|, parã cada grupo de quatro emostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a

alínea b.

Controle do Execuçõo:

Ensaio de massa especificâ ãparente seca "in situ" em locais escolhidos âleôtoriamente, por

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

ME 037. para pistas de extensõês limitadas, com volume de no maximo 1.200m! no corpo do
aterro, ou 800mr para as camadas Íinars deverão ser feitâs pelo menos 5 determinaçôes para o
cálculo do grau de compãcteçào - GC.

Controle Geométíico.

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

conformação da seçào transversal do projeto, admitidôs as toleráncias segurntes:

- vaÍiação da altura máxima de t 0,04m para o eixo e bordos;

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

menos.

O controle devera ser eíetuado por nivelamento de eixo e bordo

s

,'
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Acettocõo ou Rercicõo

A expansão, determinada no ensaio de l5C. deverá sempre apresentar o se8urnte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2yo e expansáo = 4o/o;

b ) camadas finais : ISC = 2Yo e expansão = 2%.

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

Pâra ISC e GC têm-se:

- ks < valor m himo admitido - reieita-se o serviço;

- ks > valoÍ mínimo admitido - aceita-se o serviço.

Para a expansão, têm-se:

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

+ k5 = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo:

Onde:

i - valores indivrduais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da âmostÍa.

k - coeficiente tabelado em Íunção do número de determinações.

n - número de determinações.

Os servrços re.ieitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

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

à) I
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VISTO:

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

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos eguipamentos fora da área da obra, pere evitâí
danos desnecessários à vegetãção e interíerâncias nã drenãgem natural.

As áÍeas destinadas ao estacionamento e aos servrços de manutenção dos equipamentos
deverão ser localizadas de forma que resrduos de lubrificantes e/ou combustiveis, não sejam

levados até cursos d'água.

Não será permitrda a execução dos serviços em dias de chuva

qitérios de mediçõo:

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

O volume transportado para os aterros deve ser obieto de medição. por ocasião da execução dos

cortes e dos empÍestimos.

A compãctaçào será medida em mr, sendo considerado o volume de eterro executado de acordo

com a seção transversal do proieto.

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nes obres de terraplenagem,
com a regularização das obras de pavimêntação, êste últrmo sêrviço não deverá ser medido, por
ser idêntico ao pÍimeiÍo.

O equipamento, a mão de obra, o mâtenâl e o trenspone, bem como as despesas indiretas não

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

serviços.

SERV|çOS DE DRIÍTAGEM

Os bueiros são os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defrni-los como

dispositivos destinados a conduzir as águas de um talve8ue, de um lado parã o outro da estrada
(bueiros de grota). Podem aanda, proporcionar a passagem de águas coletadas pelas sarietas ou
outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais

convenientes (bueiÍos de greide).

Os bueiros compõem-sê de corpo e boca e sua seção de vazão pode induzir à construção de

bueiros SIMPLES, DUPLOS ou TRIPIOS conforme a necessidade. No caso de o nivel da entrada

r,"nkni ú. í*Cà-;trí$:ro'
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dágua na boca de montante estiver 5ituada acima da superÍrcie do buerro, a referida boca deverá

ser substituída por uma caixa coletorê.

Dimensionomento dos obros de oíte.

Particularmente com respeito à drenagem corrente, que será implementada através da utilização

de bueiros tubulares para ambos os tipos de proietos de engenharia, o dimensionamento destes
sistemas de dreneSêm poderá ser realizado de forma expedita, ou seia, atÍaves da obtenção de
anformaçôes Junto aos residentes do municipio. Excetuam-se os casos em que os proietos de
adequação indiquem relocações importentes de traçado em determinados trechos, as quais

apresentem bacias de contribuição que necessitem de um levantamento mais preciso

objetivando um dimensionamento da seção de vezão dos bueiros em bases mais seguÍas.

Moteriois:

As condições de aceitação dos materiais serão regrdas pelos termos contidos nestes

especificaçôes e âs normas da ABNT.

Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedeceÍ às especificações NBR 9794, NBR

9795 e NBR 9795 e no que couber, as Especificaçôes ES - SDll Concretos e Argamassas.

Equpomento

Os equipamentos necessários à execuçào dos serviços serão adequados aos locais de instalação
dos bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao
que dispões as prescriçôes espec ificas paÍa os serviços similares.

Recomendam-se, como minimo, os seSuantes equipamentos: caminhão basculante; caminhão de

carroceria; betoneira ou caminhão betoneire; motonrveladora; pá carreSadeira; rolo
compactador metálico; Íetroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhão com grua ou Munck;
Serra elétrica para formas e vibradores dc placa ou de imersão.

Execucõo:

As valas deverão ser executadas no sentido de jusante pâra montante e as escavações deverão

obedecer às dimensões e cotas necessaflas para o assentamento dos tubos, garantindo aos

mesmos um recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diámetro do bueiro, principalmente se

ocoÍrerem casos onde os bueiros sejam constituídos de tubos de concreto desprovidos de

armadura de reforço;

A esconsidade do bueiro, quando não indicada nos desenhos de pÍoieto, deverá ser consaderada,

a priori, como sendo de 0e. Nestes casos a locação deíi

r-Ã*^.í
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deverão ser definidos no local da obra em coniunto com a fiscalização, devendo orientar-se da

seguinte forma:

a) Nivelar e epiloãr o fundo da vala, cuidando para que na existência de água, drener a mesma
antecipadâmente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berço de concreto
simples.

b) Assentar os tubos, executar o berço complementar e promoveÍ o rejunte dos tubos com

aÍgamasse de cimento e areia cuio traço deverá ser 1:4;

c) Reaterrar e compactâr a cava do bueiro utilirando-se sapo mecánico, preferencialmente com o
pÍópno meterial escavado, desde que o mesmo se1a de boa qualidade, espalhando-o em
camadas de 0,20 m, ate que seja atingida à espessura de no mínimo 0,60m acima da geÍatíiz

superior externa do corpo do bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de proieto, os aterros
Íemanescentes poderão ser compactados por meio dos rolos compactadores tradicionais;

d) Posteriormente deverão ser executadâs as bocas/caixas coletoras, nàs cotas determinadas
pelo proieto de engenharia;

e) Em casos especiais de elevado volume d'água em tais dispositivos, aliado a condições
particulares de possibilidade de erosão a montante e jusante dos bueiros, recomende-sê a

execução de enrocamento de pedra arrumada.

Controle Geometrico.

a) Locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação mâxrma do eltnhamento dâ

mesma, de 2'{dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser contínua;

b) Apreciação, em bases visuais, das condiçôes de acabamento dos tubos e células, observando-

se a não ocorrência de imperÍeições na mistura ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no
manuscio ou transporte;

c) Os tubos não poderão apresentar vanações marores que 2 cm por metro de comprimento e

0,2cm na espessura do tubo;

d) Conferência poí métodos topográficos correntes das dimensões e demais característicâs
geométricas previstas. Não serão admitidas variações em qualquer dimensào, de 5%, para

pontos isolados;

e)Apreciação, em bases visuais, das condiçôes de acabamento do corpo e das bocas dos bueiros,

observando-se a não ocorrência de trincas ou outras imperfeiçôes.
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RECUPERAçÃO DE ÁREAs DEGRADAOAS

Reparaçôes de danos f ísicos ao meio ambiente

A recuperação das áreas degradadas (areas de emprestimos e jazidas) consiste nà recomposição
da vegetação naturâl, correspondendo ao tÍansporte de material estocado na periíeria quando
da exploração dessas áreas, seu espalhamento.

Ao terminar a exploração das zonas de emprêstimos e razidas, a Empreiterra deverá recompor os
locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retiredã para que apresent€m bom
aspecto.

O mâteriâl orgânico resultante da roçada manual da limpezâ dâ faixa de domrnro, de empréstimo
e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das

caixas de emprestimos e de iazrdas Íespectivamentê, como medida de proteção ambiental.

As áreas de jazidas e de caixas de emprestimos serâo recompostas fezendo-se retornar ao seu
interior a camada fértil ou expur8o armazenado na sua periferia. No entanto, antes do
lançamento e regularização da camada, seÍá feita a escarificação e destorroamento do fundo da

cova no sentido de facrlitar o enraizamento das especies a Berminaíem. A reposição do material

estocâdo deve ser feita na ordem inveÍsa de sue Íemoção, espalhando-se primeiro o material
proveniente dos horizontes mais proÍundos e depois o solo orgânrco.

Critérios de mediçõo e poqamento:

Estes serviços serão medidos e pagos por m2 de acordo com a planilha de orçamentação de
obras.
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v. Ulrí/ tlltu0

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAçÃO

Convênio: 896122/2019

Objeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bernardo/MA

Valor Global: RS 956.000,00

Valor de repesse: RS 955.000,00

Valor de contrapartida: RS 1.000,00

Vi8ência; 24 meses

lnício da vigência: 3O112/2OL9

2. OE EÍtlro§ DO COÍ{VÊI{lo

Com a execuçào da Recuperação de Estradas Vicinais no município de São Bernardo /MA, a preÍeitura

obietiva:

l. Proporcionar aos trabalhadores rurais melhores condições para escoamento de sua produção

agrícola e abastecimento de insumos.
2. Promover melhoÍ integração entre as reBiôes conectadas pelos trechos.

3. lmplantação/empliação de política de apoio aos agricultores locais.

4. Desenvolver a atividad€ produtivâ de grãos;

5. Melhorar a infraestrutura dos trechos para impulsionar as atividades produtivas locais;

3. TMPACTOS sÓCTOECONÔMTCOS

l. Criâção de novos êmpreendimentos comerciais;

l. lncentivo ao consumo e investimentos;

-1. Aumento do número produtores rurais;

J. Aumento da renda familiar das fam íias de produtores;

5. Melhoria da qualadade de vida da população local, devido a infraestrutura adequada, que

proporcione melhor acessibilidade, promovendo conforto, sequrança no tráíego de vekulos,
bem como o escoamento da produção agricola. I
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6. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistênciâ de

drenagem nas vias, a qual implica em alagamentos nos perbdos chuvosos.

7. PÍomover de forma significativa o desenvolvimento da produção regional.

4. DURABIUDADE E MAtIIUIENçÃO DO OBJETO

O ob,eto tera durabilidade de 5 anos. realizadas as manutençôes semestrais

5. ARMAZENAMETTaTO E GARArflA (BEÍ{S)

O convênro nao tera bens a serem adquiridos, pois se trata de Obrà

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

25.782.0089.1051.(xrco CONSTRUÇÔES DE ESTRADAS vrCrNArS

4.4.90.51 OBRAS E TNSTALAçÔES

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

ldentificaçõo das anreaças à lon6evidade do obleto entregue e as açôes que poàem ser tomaàas para

evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do proieto (para

todo risco identificado, preencher com pelo menos umâ medida preventiva).

C,,
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5tM
NÃo sE

APLICA

MEDIDAS

PREVENTIVAS

FINANCEIRO

Rrsco

lnsuíiciência de recurso financeiro
paÍa manutenção/reparo do obieto

lnsuficiência de equipe técnica
especializada para acompanhar/

operacionalizar a execução do projeto

x

X

HUMANO/ÍÉcNtcO iúur iciência de equipe técnica

especializada para

aco m pa n ha r/o pe rac ion a liz a r a

mânutenção do objeto conclu rdo

Ocorrências de danos no objeto
causados por fenômenos ou desastÍes

natu rais

l

X

NÃO
CATEGORIA DO

Rrsco

AMBIENTAL X
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