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para obra, compatívei com o fluxo Íinanceiro desejado.
uma etiapa do empreendimento, deverão ser apresentados os cronogra
e da etapa separadamente.

. Aranjo de fotos atualizadas do local da obra, numeradas, lêgen
identificadas em planta: Deve ser fotografado alguns pontos dos
mostrando a situação atual dessas ruas, com a legenda de sua localiz
planta.

3.2 -APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Todo o material em texto deverá ser apresentado em papel tam
digitados, com carimbo ou folha de rosto, contendo as inÍormações men
contidas nos carimbos das plantas. As plantas deveráo ser apresentiadas
tamanho 43.

Toda documentaçáo deverá seÍ entregue em no mínimo 02 (duas) vias o
de igual teor em papel formato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo

autores dos projetos, mencionado o número do CREA e providenciando
(Anotação de Responsabilidade Técnico) conespondente e recolhida na jurisdi
que for elaborado o projeto.

Alem do material impresso, deverão ser apresentados em meio magn

arquivos digitais das plantas com extensáo.DWG ou .DXF, das planilhas com

.XLS e dos arquivos texto com extensão .DOC.

OBSERVAçÃO FINAL: Este serviço teve como Íonte de referência,
(ORÇAMENTO NA CONSTRUÇÃO ClVlL, Consultoria, Projeto e Execu

Maçahico Tisaka), bem como também, todas as leis Normas descritas acima.
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ESPECIF ICAçOES PARA SERVIçOS pRELtifl NARES

Placa de Obra

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimen
2,50 m com os dizeres pertinentes à obra e outra, de acordo com o CREA, obri
mas do seu interesse. A placa de identificação da obrã deverá identiÍicar
Contratante, quanto o Orgáo Financiador da Obra, devendo ser executadas de
mm o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipula
Fiscalização. As placas deveráo ter a face em chapa de aço galvanizado, n0 1

com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira se
peças deverão ter dimensôes suficientes para suporte das placas e para suporta
dos ventos. Todas as cores a serem úilizadas serão as padronizadas pela COD
devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Co
fomecimento, mofltagem, manutenção e assentamento das placas, estando a
obrigada, ao final da Obra, mediante autorizaÉo da Fiscalização, realizar
desmontagem e remoção.

Mobilização e Desmobilização

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à m

imediâtamente após assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e
a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instala

Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construçôes provisórias,

restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas,

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se

necessariamente aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de constru

propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteim de obra e sua

retirad a;

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreitei

suâs suFempÍeiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e

regresso a seus locais de origem;

Despesas relaüvas às viagens necessárias para execução dos

determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa lig

empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.
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Barracão de Obra

O barracáo de obras deverá ocupar uma área mÍnima de 5,0

instalado provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferrame

ambiente deverá ser executado de acordo com as técnicas construtivas

L/

rêspeitadâ a legislação relativa à segurânça do trâbálho e as imposições dos órgãos

locais.

Ao flnal da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instala

acampamento e canteiro de obras, equipamentos, construções proüsórias, d

restos dê materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos conespondenles a estes serviços incluem, mas não se

necessariamente aos seguintes:

- Despesas relaüvas à placa de idenüficação da obra, seguindo o modelo

indicado pela Fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execu

serviços;

- Despesas de instalação de canteiro e demais estruturâs nêcessária , bem

como desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços nece sários

para a boa execuçáo dos serviços.

- Despesas relativas à manutençáo e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água,

esgoto, energia, etc.);

Para efeitos de mediçáo será considerada apenas a projeção de área co

canteiro.
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A entrada e energia, em baixa ou alta tensão, deverão ser executadas de rdo

com as exigências da concessionária de energia elétrica local, cabendo à

tomar todas as proüdências necessárias ao fornecimento de energia. Na sa da do

dispositivo de medição, deverá ser instalada uma chave geral, em caixa blindad , com

acionamento externo e de Íácil acesso, a qual servirá para desenergizar as Ii em

caso de acidente. Toda fiaçáo das instalações deverá têr isolamento conrpatÍvel

classe de tensão, não sendo admitida à úilização de fios nus. A Íiação deverá

ou enterrada no solo, cáso em que deverá ser tubulada em eletrodutos, d

compatível às dos cabos pâssantes. Quando a fiação for aérea deverá ser di buÍda

em postes de madeira com alírura mínima de 7,00 m, devendo a fiação Íicar no mí imo a

5,50 m do solo. As chaves de operação dos equipamentos elétricos dever o ser

blindadas, com componentes de acionamento externo, instaladas entre 1,20 m e
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Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétri

com conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (au , poro

obra especializada, uülizando-se equipamentos de segurança e ferramentas ad

estando à rede eletica alimentadora desenergizada. Náo seráo permitidas eme

fiação submersa.

Administração Local

A Empresa Contratada deverá manter equipe administrativa e técnica com
com o nível da obra. Será obrigatória, independentêmente do porte da obra, a p
dos seguintes proÍissionais:

Engenheiro residente

O canteiro de obras será dirigido por engenheiro residente, devidamente

no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura a Agronomia da regiá

qual esteja jurisdicionada a obra.

A condução do trabalho de construção será exercida de maneira efetiv

tempo integral pelo referido pÍofissional.

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissi

seu engenheiro residente, adquirida na

semelhantes à contratada.

supervisáo de obras de ca

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do en

residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualid

empreendimento, inobservâneia dos respectivos projetos e das especiÍi

constantes do Cademo de Encar,gos, bem cpmo atrasos parciais do

que impliquem pronogação do prazo final da obra.

Todo o contâto entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA sera p

através do engenheiro residente. Eventualmente, o contato poderá ser realiza

outro engenheiro do quadro da CONTRATADA, desde que a mesma pertença

quadro, esteja diretamente vinanlada à obra em questão e possua autonomi

decisões tecnico-administrativas rotineiras.

Encaregado geral

O encarregado geral auxiliará o engenheiro residente na supervisã

trabalhos de construção.
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O elemento para ocupar o Gargo deverá possuir expe

de dez anos adquirida no exercício de função idênüca, em

semelhantes à confatação.

Deverá possuir, no mínimo, grau de

especializado no SENAI.

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encanegado geral.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA e substitu

encarregado geral se o profissional possuir vício de alcoolismo ou dem

incompetência para o cargo. Será considerado um aluguel de imóvel e área urba

de ser utilizado para a guarda dos equipamentos a serem uülizados na obra.

ESPECTFTCAçÕES PARA SERVTçOS DE TERRAPLENAGEM

Escavação e carga de material de jazida

Extração das matórias na iazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deveni(ão) ser obiêtivo de criterioso zoneamento,
vistas que atendam à características especiÍicadas.

Controle ambiental:

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

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente refer
se à execução dos disposiüvos de drenagem e proteção vegetal dos talu
previstos no projeto, para eütar erosões.

Nas áreas de coúes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamen
veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso

carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

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

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material
jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada),
características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante te
seráo adequadas para servir de base para o revestimento primário.
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Obs.: A carga de tena para utilizaçáo de aterro d
empolamento de no máximo 20óÀ. A escavação seÉ
serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operaçóes serão executadas uülizando-se equipaÍnentos adeq
complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipam
Íará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no caÍTegamento de material de qualquer categoria, em camin
basculantes, com utilização de pás canegadeiras ou escavadciras. Para o se
manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de
luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Reieição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Criteios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3) Náo serã

escavações em excesso, que uttrapassem as dimensões previstas em projeto o

especiÍicação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme mediçáo a

pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal n

bem como os encargos e outras despesas nec€ssárias à sua execução.

Condições Gerais;

A superfície a receber a camada de ateno deverá estar perfeitamente li

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovaçâo por parte da fiscalização

Eventuais deÍeitos existentes deverão ser nec€ssariamente reparados, a

distribuição do material.

Transp. local ci basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m,t. até 5 km

ServrÇos rniclals:

O transporte de material de iazida consiste nas operações de transpoúe de mat

'14 categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.
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i.100ÂUD
Mateial de 1" categoria O material procedente da escavaçã \#$!'11llêrreno

geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associa Ção

tipos.

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

com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da

apresentado.

Equipamentos:

Consiste no catregamento de material de qualquer categoria, em ca

basculantes 10m3.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e

i,M .F{JL}IA "_Á/eé_

com exp

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habil

serão permitidos motoristas náo habilitados no DETRAN.

A Contratada toma-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua respons

os cuidados de canegamento e descanegarnento, acomodação de forma adeq

veiculo ê no loeal de descarga, assim como todas as precauçóes necessárias, d

transporte.

Qualquer acidente que ocoÍra com a carga, o veÍculo ou conúa tercêiros, d

transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigaçáo da Contratada o controle das viagens transportadas, a Íim de evita

material seja descanegado fora do local de destino ou em locais não apropriados

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

carga.

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

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos uülizados deverão estar em condiçôes técnicas e legais de t

em qualquer via pública.

Entende-se por condiçóes técnicas o bom estado do veículo, principalmente no

respeito à parte eletrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.),

(emissões de gases, vazamentos, etc.), Íreios, pneus, direção e sistema hidráuli

Entende-se por condiçôês legais a existência comprovada da documentação do

- Seguro

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

Execução:
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O material é fansportado em caminhão basculante no

pavimentada com o DMT defnido no projeto.

Prú
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VISTO:

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique unifo

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que náo ocona derramame

bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser perconido pelos camin

ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibili

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecid

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atol

trechos esconegadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja

veÍculos ou pedestres, a caçamba do caminháo deverá ser completamente cob

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e denamam

material nas vias-

Deverão ser ulilizados caminhões basculantes em número e capacidade com

eom a necessidade do seÍviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de Épacidade do veÍculo (volu

peso), mesmo dentro de cânteiros de obras.

Aceitaçáo ou Reieiçáo:

Os serviços sáo aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de

com esta especificaçáo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de to

permitida, caso contrário serão rêieitrados.

Os serviços rejeitados deveráo ser conigidos, complementados ou refeitos.

Crrtéios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuia faixa de transporte (DMT) indicados em pl

mesmos serão medidos considerandese momento extraordinário de trans

unidade de medição por peso transpoÍtado será expressa em t.Km.

Transporte de material - bota{ora, D.M.T. até Skm

Servr'ços rnrcrais - Bota-fora:

São os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservívei

uso em qualquer parte do corpo estradal, ou excêdentes de escavações obrigatóri

Mateiais:

a) Materiais provenientes de limpeza;
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b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos ateÍro

cttso houver no perímetro da estrada;

c) Materiais excedentes das escavaçóes obrigatórias;

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoçóes do corpo da phtaÍorma.

Equipamentos:

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprova

fiscalização.

As operações de execução de bota-Íora seráo executadas mediante a utilízação

de equipamentos adeguados como: Senas mecânicas podáteis, trator de esteira

espalhamento e caminhóes basculântes. Pequenas fenamentas, enxadas, pás pi

etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o üpo e densid

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ambÍental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente d

iniciados após a obtenção da autorização para supressáo da vegetação

ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental mmpetente, e

acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolam

operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precauçáo de ná

os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, exp

limpeza devem ser delimitadas Íisicamente, por meio de Íitas ou redes sinalizad

materíal similar, de forma a orientâr os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de

vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas;

- A critério da Íiscalizaçáo, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas âdu

orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais o

indicadas.

Aceítação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas

Especificaçáo e §eitados caso cont'ário.

Os serviços rejeitados deveráo ser corrigidos, complemenlados ou refeitos.

VISTO:
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Execução:

Antes do início das operaÉes de desmatamento é

PRCCE$§ 0

condicionantes de manejo ambiental de modo que as opera

atiniam os elementos de proteção ambiental.

As áreas de abrangência dos serviços dê dêsmatamento, destocamento,

limpeza é a área total de leito estradal.

Deveráo ser retiradas as camadas de má qualidade, üsando o preparo do sub

acordo com o projeto de engenharia.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente in

de modo a não causar transtoÍno à obra em caráter temporário ou defnitivo.

Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em íunção da área e da espessura da

retirada.

A unidade de modição por peso transportado seÉ expressa em t.Km.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material

rêspectiva diÍiculdade de exhação, medido e avaliado no corte (volume "in natu

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

Regularização de sublelto

Serviços rnrblals:

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, u

concluídos os serviços de Terraplenagem.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área tran

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espes

que exceder os 20 crn será considerâdo como Tenaplenagem.

Execução:

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longi

indicados no projeto, prévia e independentemenle da construção de outra cam

paümento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica po

existente na área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, atenos e adição do rnaterial necessário para atingir o

de projeto, será procedida a escarificação geral, na proíundidade de 20 cm, segu

pulverização, umedecimento ou secaEem, compactaÉo e acabamento.

Materiais:
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Os materiais empregados na regularização seráo os do próprio s

Equípamentos

mmE9$0

VIETCI;

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com

material empregado.

Em geral, poderáo ser utilizados os seguintes equipamentos para a exe

regularização:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Caminhão-pipa com bara distribuidora;

- Rolos compactadores üpos péde-carneiro, liso vibratório e pneumáüco, reboc

autopropulsores.

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambientral se referem à disciplina do tÉÍego e

estãcionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da o

evitar danos desnecessários à vegetaçáo e interferências na drenagem natural.

As áreas desünadas ao estacionamento e aos serviços de manuten

equipamentos deverão ser localizadas de forma que rasíduos de lubriÍica

combustÍveis, não sejam levados até arrsos d'água.

Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a reloca

nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as

tolerâncias:

- t 10 cm, quanto a largura da plataforma;

- aÉ 2A%, em êxcesso, para a flecfra de abaulamento, não se tolêrando falta;

- t 3 cm em relação as cotas do greide do p§eto.

Os serviços rejeitados deverão ser conigidos, complementados ou refeitos.

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

Critéios de mediçáo e pagamento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quad

plataÍorma regularizada, medidos conforme proieto.
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Não seÉo medidas as diÍerenças de cortes e/ou atenos

tolerância.

Estáo incluídas neste serviço todas as operaçóes de corte elou aterro até a

máxima de 20 cm em relação ao greide final de tenaplenagem, a esca

umedecimento ou aeração, homogeneizaçáo, conformação e compactaçáo do

de acordo com o proieto.

O pagamento será Íeito com base no preço unitário contratual, mnforme

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessáí

execução.

Compactação de aterro a 100';/, do proctor normal

Serviços rniciais;

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, d

e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos atenos deverão estar concluídas as obras

correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográflca interceptada pelos mes

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a d

prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos atenos deverá prever a utilízaçáo racional de equipamento apro

atendidas às condiçóes locais e a produtividade exigida.

Para a execuçáo dos serviços de base poderão ser utilizados os se

equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;

- Caminhão-pipa com barÍa distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneu§, re

ou autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderâo ser usados outros equipamentos desde gue aceitos

fiscalização.

Execução:

As operações de execução do aterÍo subordinam-se aos elementos técnicos, con

do projeto, e compreenderão:
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AIODÁUÜAOE
Descarga, espalhamento, homogeneizaçáo, conveniente um to OU

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes emprésti

construçáo do corpo do aterro até a cota conespondente ao greide da terraplen

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compa

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir event

os materiais de qualidade inÍerior, previamente retirados, a fim do mel

Íundações dos aterros.

No caso de atenos assentes sobre encostas, com inclinaçáo transversal acentu

acordo com o projeto, as êncostas naturais deverão ser escariÍicadas com um

lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natur

condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarizaçáo do aterro a

natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a e[nstrução dos aterros deve ser feito em

sucessívas, em toda a largura da seção transversal, e em extensóes taís, que

seu umedecimento e compaclação de acordo com o previsto nesta Norma. Para

dos aterros a espessura da camada compactada não deveÉ ultrapassar 0,20m;

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para

dos atênos, na umidade ótima, mais ou menos 3Yo, alé se obter a massa es

ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela

específica aparente seca deve conesponder a 10OY, da massa especíÍica

máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condiçóes

de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à u

adequada e novamente compactados, de acordo com a mas§a especíÍica a

seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente proce

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justifi

projeto, a execução poderá ser realizada por meio de anasamento parcial do

existente, até que o material escavado preencha a nova seçáo trans

complementandc.se com material importado toda a largura da referida

transversâ1.

lnspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129

material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactaçáo, segundo o método DNER-ME 129 para cada

material de camada final do ateno;

c) 01 ensaio de granulomeúia (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER

do limite de plasticidade (DNER{IE 082) para o corpo do ateno, para todo o

dez amostras submetidas ao ensaio de compactaçáo, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, pa

grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a al

e) 01 ensaio do Índice de Suporte California, com energia do Método DNER-M

camada Íinal, para cada grupo

compactaçâo, segundo a alínea b.

Controle da Execuçâo:

de quatro amostras submetidas a e

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos alea

por camada. distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método D

092 e DNERME 037. Para pistas de extensões limitadas, c,om volume de no

1 .200rn3 no corpo do ateÍro, ou 800m3 para as camadas Íinais deverão ser

menos 5 determinações para o cálculo do grau de compacta@o - GC.

ConÍrole Geomético:

O acabamento da plataÍorma de aterro será procedido mecanicamente de

alcançar a conÍormaçáo da seção transversal do proieto, admitidas as to

seguintes:

- variação da altura máxima de t 0,&lm para o eixo e bordos;

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

variação para menos.

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

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de lSC, deverá sempre apresentar o s

resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 47o;

b) camadas finais : ISC = 2o/o e expansáo = zYo.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com val

k obtrdos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento segui

VISTO:
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Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mÍnimo admitido - rêjeita-se o serviço;

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

Para a expansão, têm-se:

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

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

Sendo:

Onde:

i - valores individuais.

- máCia da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

PLl .FÜI}IANO

PROCESS0

ITCIDÂUOADE

k - coeficiente tabelado em funçáo do número de determinações.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser conigidos, complementados ou refeitos.

Os resuhados do Çontrole estatístico da execução serão registrados em

periódicos de acompanharnento.

Controle ambiental:

Os cuidados para a presewação ambiental se reÍerem à disciplina do tráÍego e d

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da o

evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas desünadas ao estacionamento e aos serviços de manut

equipamentos deverão ser localizadas dê forma que resíduos de lubrifican

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

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

Critérios de medição:

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

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por oca

execução dos cortes e dos empréstimos.

A eompactação será medida em m3, sendo considerado o volume de ateno e

de acordo com a seçáo transvêrsal do proleto.

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

tenaplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este úhimo servi

deverá ser medido; por ser idêntico ao primeim.
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O equipamento, a mão de obra, o material e o tran

indiretas náo serão objeto de medição, apenas

composição dos preços dos serviços.

cons

VI§TO:

ESPECIFTCAÇÔES PARA SERVTçOS DE PAV|MENTAÇÀO

Base de solo estabilizado granulometricamente sêm mistura com ma

iazida
DeÍinição

Trata-se da camada granular de pavimentação executada sobre o sub

regularizado e compactado ou subleito eom reforço deüdamente regula

compactado.

Pode ser constituída Íor camadas de solo cujos índices fÍsicos satisfa

especificados, demonstrados através dos ensaios de caracterização padrão DN

Poderão ser usados tamkÉm canga ferruginosa, minério de ferro, escória sid

brita de bica corrida, ou material de fundo de pedreira, execrlados com ou se

de materiais, sempre submetidos à aprovação da Íiscalização.

Em alguns casos poderão ser utilizados outros materiais desde que sejam aten

exigências quanto às suas caracterÍsticas e as disposições do projeto. A proced

material será indicada pelo prcreto ou pela Fiscalização.

MÉTODO EXECUTIVO

A execuçáo da base envolve as seguintes operaçôes:

" Escavação e carga no emprésümo ou na jazida;

" Transporte e descarga;

" Homogeneização, pulverização, umedecimento ou sêcagem (na pista ou em us

' Espalhamento;

'Compactação e

" Acúamento do material lançado na pista, As operações de compa

acabamento seráo realizadas na pista ou área devidamente compactada e regu

na largura desejada e nas quantidades quê permibm, após sua conclusão,

espessura projetada.

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

" No mÍnimo, 100 % em relação à massa específica aparênte, seca, máxima, o

ensaio do DNER para Proctor lntermediário; ou " No mínimo, 100 % em relação à
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especíÍica aparente seca, máxima, obüda no ensaio T18&

ModiÍicado).

rÍú .Fú[itA l,l0

irotlAticAD

VISTCI;

OU

A determinaçâo do desvio máximo de umidade admissível será estabele

projeto ou pela Fiscalização, em função das características do mate

empregado.

Equipamento

Para a execução dos sewiços de base poderáo ser utilizados os

equipamentos:

" Motoniveladora pesada com escarÍfcado[

' Caminhão-pipa com bana distribuidora;

' Rolos compactadores tipos pÉde-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus,

autopropelidos;

" Grade de discos;

' Trator agrÍcola de pneus.

' Pulvimisturador ' Central de Mistura

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que ace

Fiscalização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base será medida em mebos cubicos de material compactado na pista, co

seção transversal do projeto.

No cálculo dos volumes seráo consideradas as larguras e espessuras médiâs o

Controle Geométrico, consideradas as toleráncias especificadas.

lmprlmaçâo

Serviços iniciais:

Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície

granular concluída, antes da exec;uçáo de um revestimento betuminoso qualqu

como objeüvo conferir coesão superfcial, pela penetração do mâterial betu

impermeabilizar e permitir condi@s de aderência entre a base e o revestimen

executado.

Execução:
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Apos a perfeita conformação geométrica da base, será a a

superÍície, de modo a eliminar todo e qualquer material softo. ocas o

do ligante, a base deverá estar ligeiramente úmida, se for utilizado o CM-30.

aplicação do CM-70, a base deverá estar seca. A seguir, será aplicado

betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantida

da maneira mais uniÍorme.

A temperatura de aplicação será Íixada para cada tipo de ligante betuminoso, e

da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a tempêratura gue prop

melhor viscosidade para espalhamento. Deverá ser imprimada a pista intei

mesmo tumo de trabalho e deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego.

isto não for possível, trabalha-se em meia pista, executando-se a imprimaçáo

adjacente, assim que a primeira for liberada ao tráÍego.

O tempo de exposição da base imprimada ao tráÍego será condici

comportamento da mesma, náo devendo ultrapassar 30 dias. A fim de

superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, serão

faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o
aplicaçao do ligante betuminoso situe.se sobre elas. As faixas de papel seráo

a seguir.

Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente

Materiais: Os materiais a serem utilizados deverão satisÍazer às especiÍicaçôes

e ser aprovados pela Fiscalização.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimaçáo poderão ser:

'Asfalto diluídos, CM-30 e CM-70;

" Alcatróes, AP-2 a APS.

A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em laboratorio, em fu

textura do material da base.

Equipamentos

Para a varredura da superÍície da base, seráo usadas, de preferência, va

mecânicas rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualm

jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. A distribuiçáo do ligante

feita por carros equipados com bomba reguladora de pressáo e sistema comp

aquecimento que permitam a aplícação do ligante betuminoso em quantidade e

uniformes.

Os canos distribuidores do ligante betuÍninoso, especialmente construídos para
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deverão ser providos de dispositivos de aqueciÍnento,

calibradores e termômetros com precisáo de t 1 "C, em I .fácilfrsÊ
ainda, possuir espargidor manual ("canela"), para tratamento e pequenas su

coneções localizadas. As barras de distribuição deverão ser do tipo "circul

com dispositivas de aiustamentos verticais e larguras variáveis, que

espalhamento uníforme.

O depósito de ligante betuminoso, quando necêssário, deverá ser equi

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do

O depósito deverá ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade

betuminoso a ser aflicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Controle ambiental:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execuçáo da imprimação

estoque e aplicação de ligante betuminoso. Devem ser adotados os seguintes

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

lmpedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas adja

qualquer outro lugaÍ onde possa haver prejuízo ambientat.

Na desmobifização desla atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a

do canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da constru

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos seráo medidos de acordo com o seguinte critério:

A imprimação será medida através da área efetivamente imprimada, em

quadrados, de acordo com a seçáo tÍansversal do projeto e veriÍicando-se a

Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estão incluídas no preço da imprimaçáo todas as operaçóes necessárias

execuçáo, abrangendo, armazenamento e transporte dentro sua aplicação,

vanedura, limpeza da pista e correção de eventuais Íalhas. Somente será ob

medição a quantidade de ligante eíetivamente aplicada.

O pagamento será íeito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a máo-d

encargos necessários à sua execução.

Pintura de ligação

Serviços iniciais:

Consistê na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base

pavimento betuminoso anterior à execução de uma c,amada betuminosa q

objeüvando promover condiçÕes de aderência entre as câmadas.
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Execução:

lnicialmente deverá ser verificada a mnformação geométrica

pintura de ligaçáo.

Em seguida, a superfície a ser pintada deverá ser vanida, a fim de ser elimin

todo e qualquer material sotto,

Antes da aplicaçáo, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com á

de garantir uniformidade na distribuição da taxa residual. A taxa de apli

emulsão diluída será da ordem de 0,8 l/m'a 1,0 Um2.

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

umedecida, antes da aplicação do ligante betuminoso, a Íim de saturar o

existentes, não se admitindo excesso de água sobre a superfície.

Será aplicado, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compa

o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperâtura da aplicação d

befuminoso deverá ser Íixada para cada tipo de lígante em função da

temperatuÍa x viscosidade, escolhendo-se a têmperatura que proporcione

viscosidade para espalhamento.

Materiais:

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipo

" Emulsões asfálticas comuns ou modiÍicadas, tipos RR-1C, RR-2C, RM-1C,

RL-1C " Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos Equ

Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, v

mecânicas rotativas, podendo entretanlo a operação ser executada manual

jato de ar comprimido poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita por canos equipados com bomba regula

pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do

betuminoso em quantidade e forma uniformes.

Os canos distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para

deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de

calibradores e termômetros com precisão de r I "C, em locais de fácil obs

ainda, possuir espargidor manual ("caneta'), para tratamento de pequenas su

correçóes loca[2adas. As banas de dístribuiÉo deverão ser do tipo "circulação

com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variáveis, que pe

espalhamento uniíorme.

O depósito de ligante betuminoso, quando necessáris, deverá ser equipad

dispositivo que permita o aquecimento adeguado e uniforme do conteúdo do reci
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O depósito deverá ter uma capacidade tal que possa arm

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de traba

Controle ambiental:

A preservaçáo do meio ambiente nos serviços de execução da pintura d

especialmente em relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, d

adotados os seguintes cuidados:

" Evitar a instalaçáo de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d'ág

" lmpedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de domínio e áreas

evitando prejuízo ambiental.

A desmobilizaçáo desta aüvidade inclui remover os depósitos de ligante e a li

canteiro de obras, e, clnseqüente recomposiÉo da área aÍetada pelas ativi

construção.

Critórios de medição e pagamênto:

A pintura de ligação será medida aúavés da área efetivamente execüada, e

quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e veriÍicando-se a

Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estão incluídas no preço da pintura todas as operações necessárias à sua e

abrangendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos

êstocagêm à pista), sua aplicaçâo, além da varredura, limpeza da pista e co

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 máo-

encargos necessários à sua execuçáo.

Transporte de AAUQ

O material discriminado no item anteíor será transportado por meio de c

bascufantes.

Espalhamento e compactação de AAUQ

As operações de espalhamento seráo executadas utilizando-se equ

adequados complementados com o emprego de serviço manual. A esco

equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Meio-{io de concreto

Sarieta Triangular de concrcto

O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixaq .lc !,s I*.,#s",t
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paümentaçáo da faixa de passeio.

A sarjeta e o sarjetão sáo canais triangulares longitu À$§0

conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao d

de drenagem, boca de lobo, galeria etc.

Os meios-fios, as sarjetas e os sarjêtões sáo assentados sobre um lastro de co

acordo com especificaçôes de projeto.

Execução:

Os rneios-Íios e sarjetas devem obedecer às dimensões representâdas. Os

devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento, as quais

übradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes

aplicação.

Seu comprimento deve ser reduzido para a execuçáo de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarietas e sarjetões dev

resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressáo simples, aos 28 dias d

As formas para a exeanção dos meios-fios devem ser metálicas, ou de

revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso d

metálicas.

Para o assentamento dos meios-Íios, sarjetas e sadetóes, o têneno de funda

estar com sua supedícíe devidamente regularizada, de acordo com a seção tra

do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, n

apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas.

estar, também, sem quaisquer de inÍiltraçôes d'água ou umidade excessiva.

Para efeito de compactâção, o solo deve êstar no intervalo de mais ou menos 1

tomo da umidade ótima de compactação, rêferente ao ensaio de Proctor Normal.

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

Após a compactação, deve-se umedecer ligeiramente o teneno de fundaçáo

lançamento do lastro.

Sobre o teneno de fundaçáo devidamente preparado, deve ser executado o I

concreto das sarjetas e sarjetões, de acordo com as dimensões especiÍica

projeto. O lastro deve ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vaz

O assentamento dos meios-fios deve ser Íeito antes de decorrida uma h

lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas,

de bolas de concreto com a mêsma resistência da base.
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Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldag

concreto com plasticidade e umidade compatível com seu

deixar buracos ou ninhos.

As sarjetas e sarjetôes devem ser moldados in loco, com iuntas de 1 cm de

cada 3 m. Estras juntas devem ser preenchidas com arg"amassa de cimento

traço 1:3.

A colocação do meio-Íio deve preceder à execução da sarjeta adjacen

dispositivos devem estar concluídos antes da execuçáo do revestimento betum

Equipamentos:

Antes do início dos servíços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprova

Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de me

execuçáo de sarietas e sarjetóes compreendem:

- caminháo bascrJlânte;

- caminháo de canoceria Íixa;

- betoneira ou Hminhão-betoneira;

- pá.canegadeira;

- compactador portátil, manual ou mecânico;

- fenamentas manuais, pá, enxada etc.

Controle ambiental;

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d'á

segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para p

do meio ambiente a serem observados no deconer da execução meio-Íios,

sarjetões:

a) deve ser ímplantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as

pertinentes aos serviços;

b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, definido pela fi

ção, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzidos aqs

d'água;

c) e proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na dren

superficial e em corpos d'água. A lavagem ó deve ser executada em locai

definidos e aprovados pela fiscalização;

d) e obrigatório o uso de EPl, equiparnentos de proteção individual, pelos funcioná

Critérios de Mediçáo:

Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa sâo medidos em metros l
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efetivamente aplicados, incluso o concrelo de fck 15 MPa

duas guias e lastro de pedra. VlâI0:*
A sarjeta, sarjetáo e lastro sáo medidos em metros cúbicos (m de concreto a

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme

unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de

€rga, descarga, transporte, perdas, mãode-obra com oncargos sociais,

equipamentos necessários para execuçáo dos serviços, ê outros recursos util

slNALlzAçÃO VlÁruA - CONSTDERAçÕEs nrcnlS

A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O

sinalizaçáo garante um trânsito mals organizado e seguro para os cond

pedestres.

Placas, inscrições nas úas, sinais luminosos, gestos ê sons compõem

da sinalização detrànsito. Essas informaçóes que regulamentarn o trànsito, ad

usuários das üas, indicam serviços, sentidos s distâncias, sendo classifrcadas

em sinalização verticaÍ, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização

sinalização semafórica, sinais sonoros e gestos.

O Código de Trânsito Brasileiro - Lei n" 9.503, de 23 de setembro de

determina no seu art. 90, §1": "O órgáo ou entidade de trânsíto com circunscÍi

a üa é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela su

insuficiência ou inconeta colocação".

Sinalização Vertical

NOTA: Todas as informaçôes descritas abaixo, foram minuciosamente

do Manual deSinalização Vertical de Regulamentação - Volume l, aprovad

Resolução do COTRAN n.o180, de 26 de Agosto de 2005 e Volume ll - Sina

vertical de advertência, aprovado pelaRsolução do COTRAN n.o 243, de 22 de

de 2007.

lntrodução a sinalizaçáo vertical é um subsislema da sinalização viária,

utiliza de sinais apostos sobreplacas Íixadas na posição vertical, ao lado ou sus

sobre a pista, transmitindo mensagensde caráter permanente ou, eventual

variável, mediante sfmbolos e/ou legendaspreestabelecídas e legalmente institu
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A sinalizaçáo vertical tem a Íinalidade de Íornecer

usuários dasvias adotarem comportamentos adequados, ffi16rodo a

segurança, ordenar os fluxosde tráfego e orientar os usuári OS a vta

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

- Regulamentar as obrigações, limitações, proibiçóes ou restriçóes que gove

da üa;

- Advertir os condutores sobre condiÇões com potencial risco existentes na vi

suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

- lndicar direções, localizaçóes, pontos de interesse turístico ou de serviços e

mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor

deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensag

pretende transmiür (regulamentaçáo, advertência ou indicação).

Todos os símbolos e legendas devem obedecer à diagramação dos sinais conti

Manual.

Princípios da sinalização de trânsito

Na concepção e na implantação da sinalização de trànsito, deve-se ter como

básico as condiçôes de percepção dos usuários da via, garantindo a real efi

sinais.

Refleüvidade e iluminaçáo

Os sinais de regulamentaçáo podem ser aplicados em placas pintadas,

luminosas (dotadas de iluminação intema) ou iluminadas (dotadas de ilu

extema frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória" (R-1) s

mínimo, retronefletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das

retrorrefleüvas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiência de ilumin

situações climáticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas

apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diumos e notumos.

Materiais das placas Os materiais mais adequados para serem utilizados

substratos para a conÍecção das placas de sinalização sáo: o aço, alumínio, pl

reforçado e madeira imunÍzada.

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são âs tintas e películas.
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As tintas utilizadas sáo: esmalte sintético, fosco ou sem

As pelÍculas utilizadas são: plásticas (náo retrorrefl

seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encaps as ou de lente§ 'p

a serem deínidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenv

tecnológíco, desde que possuam propriedades Íísicas e quÍmicas que ga

características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer

climáticas, indusive após execução do processo de mandenção.

Em Íunção do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utillz

brilhante ou películas retronefleüvas do tipo "esferas expostas". O verso da pla

ser na cor preta, fosco ou semiÍosco.

Suporte das Placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas

das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a coneta posiçáo do s

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas

posiÉo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixaçáo da placa ao supoíte devem ser usados elementos fixâdores adeq

Íorma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

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

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológic

ser utilizados, desde que possuam propriedades Íísicas e químicas que garanta

características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições clim

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que náo interfiram na inte

do significado do sinal. Náo devem constituir obstáculos à segurança de veí

pedestres.

Para sinais usados tempoÍariamente, os suportes podem ser portáteis ou

com caracterÍsticas de forma e peso que impeçam seu deslocamento.

Em vias urbanas

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à vi

Íicar a uma altura liwe entre 2,0 e 2,5 metros, em relação ao solo, inclusive

mensagem complementaç se esta exisür.

As placas assim colocadas se beneficiam da ihminaçao pÚblica e provocam

impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento

pelos veículos.
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Sinalização Horlzontal

NOTA: Todas as informações descritas abaixo foram minu

Resolução no 236107 do CONTRAN - Sinalizaçáo Horizontal.

lntrodução

'A sinalizaçáo horizontal tem a Íinalidade de transmitir e orientar os usuários

condiçôes de utilizaçáo adequada da via, compreendendo as proibiçôes,

informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a

a segurança e ordenar os fluxos de tráÍego". (Resolução no 2361O7 do CONT

subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, sí

legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função:

o fluxo de veÍculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situa

problemas de geometría, topograÍia ou Írente a obstáculos; complementar

verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos especÍficos, tê

de regulamentaÉo.

Padráo de forma

- Contínua são linhas sem inteÍrupção pelo trecho da úa onde. estÊio dem

podem estar longitudinalmente ou hansversalmente apostas à via.

- Tracejada ou Seccionada: sáo linhas intenompidas, com espa

respectivamente de extensão igual ou maior que o traço.

- Setas, Símbolos e Legendas: são inÍormaçôes escritas ou desenhadas no pa

indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, reg

uÍtrapassagem e deslocamento lateral, na delimitação de espaços proibi

estracionamento elou parada e na demarcação de obstáculos.

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de á

circulação, trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de

em condições especiais; na marcação de faixas de tÍavessias de pedestres, na

de símbolos e legendas, demarcar linha de retenÉo, regulamentar lin

transposição e ultrapassagem.

Marcas longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as corentes de tÉfego, definindo

da pistâ destínada à circulação de veículos, a sua divisáo em faixas de mesmo s

a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de

veÍculo, as faixas reversíveis,
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alem de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposi
PROCE§$Ü

- As marcas longitudinais amarelas, contínuas simples o rr*:l0Ps' t m

regulamentaçáo, separam os movimentos veiculares de flu os e reg

proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel

lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracej

têm poder de regulamentaSo, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos

postos;

- As marcas longitudinais brancas contínuas sáo utilizadas para delimitar a

de bordo) e para separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo sentido. Neste

poder de regulamentaçáo de proíbiçáo de ultrapassagem e transposiçáo;

- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, não têm

so, têm

de

regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido.

a) Linhas de divisáo de fluxos opostos (LFO)

As marcações constituÍrlas por Linhas de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) sep

rfiovimentos veicutares de sentidos opostos e indicam os trêchos da via e

uhrapassagem é permiüda ou proibída.

- Linhas Simples contínua (BRANCA)

Delimita através da linha contínua, a parte da pista destinada ao deslocam nto de

veÍculos.

ESPECIFICAçÓES PARA §ERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza Íinal de obra

A obra deverá ser enbegue completamênte desimpêdida para o retorno ao
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