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Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente u

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a

construção do corpo do ateno até a cota correspondente ao greide da tênaplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente

os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as

fundaçóes dos aterros.

No caso de atenos assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de

lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo

condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno

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

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

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

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

dos atenos a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

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

dos atenos, na umidade ótima, mais ou menos 3%, alé se obter a massa específica

aparente seca corespondente a 100% da massa especíÍica aparente máxima seca, do

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

específica aparente seca deve corresponder a 1O0"/o da massa especíÍica aparente

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

de compactaçáo deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade

adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente

seca exigida.

No caso de alargamento de atenos a execuÉo será obrigatoriamente procedida de

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

profeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro

existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal,

complementando-se com material importado toda a largura da reÍerida seção

transversal.

lnspeção:

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

material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME l2g para cada 200m3 de

material de camada final do ateno;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122'1 e

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de

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

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME'122) e

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

grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 0í ensaio do índíce de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para

camada Íinal, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de

compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execuçáo:

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

por camada, distribuídos regularmenle ao longo do segmento, pelo método DNER-ME

092 e DNERME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo

1.200m3 no corpo do aterÍo, ou 800m3 para as camadas Íinais deveráo ser feitas pelo

menos 5 determinaçôes para o cálculo do grau de compactação - GC.

Controle Geomético:

O acabamento da plataforma de alerro será procedido mecanicamente de forma a

alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias

seguintes:

- variação da altura máxima de t o,Mm para o eixo e bordos;

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

variaçáo 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 seguinte

resultado:

a) corpo do aterro : lSÇ = 2% e expansão = 4%;

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

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactaÇão - GC, com valores de

k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:
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Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-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.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

PRCIE E§SO
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VISTO:

k - coeÍiciente tabelado em funçáo do número de determinaçóes.

n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complemêntados ou refeitos.

Os resultados do controle estatÍstico da execução serão registrados em relatórios

periódicos de acompanhamento.

Controle ambiental:

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

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para

evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos

equipamentos deveráo ser localizadas de forma que resíduos de lubriÍicantes e/ou

combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

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

Critéios de mediçáo:

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

O volume transportado para os atenos deve ser objeto de medição, por ocasião da

execução dos cortes e dos empréstimos.

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

de acordo com a seção transversal do projeto.

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

terraplenagem, com a regularizaçáo das obras de pavimentação, este último serviço não

deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.
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O equipamento, a mão de obra, o material e o tra
indiretas não serão objeto de medição, apenas
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ESPECIFICAçÕES PARA SERVIçOS DE PAVIMENTAÇÃ

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de

jazida

DeÍinição

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

regularizado e compactado ou subleito com reforço devidamente regularizado e

compactado.

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

especificados, demonstrados através dos ensaios de caracterizaÇáo padrão DNER.

Poderão ser usados também canga feruginosa, minério de feno, escória siderúrgica,

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

de materiais, sempre submetidos à aprovação da fiscalização.

Em alguns casos poderáo ser utilizados outros materiais desde que sejam atendidas as

exrgências quanto às suas caracterÍsticas e as disposições do projeto. A procedência do

material será indicada pelo projeto ou pela Fiscalização.

MÉTODO EXECUTIVO

A execução da base envolve as sêguintes operaçóes;

" Escavação e carga no empréstimo ou na jazida;

" Transporte e descarga;

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

" Espalhamento;

" Compactação e

" Acabamento do material lançado na pista, As operações de compactação e

acabamento serão realizadas na pista ou área devidamente compactada e regularizada,

na largura desejada e nas quantidades que permitam, após sua conclusão, atingir a

espessura projetada.

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

" No mínimo, 100 o/o em relação à massa específica aparente, seca, máxima, obtida no

ensaio do DNER para Proctor lntermediário; ou " No mínimo, 100 % em relação à massa
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específica aparente seca, máxima, obtida no ensaio T180-

Modificado).
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A deteÍminação do desvio máximo de umidade admissível será estabelecido pelo

proieto ou pela Fiscalizaçáo, em função das características do material a ser

empregado.

Equipamento

Para a execução dos serviços de base poderáo ser utilizados os seguintes

equipamentos:

" Motoniveladora pesada com escarificador;

" Caminhão-pipa com bana distribuidora;

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

OU

autopropelidos;

" Grade de discos;

" Trator agrícola de pneus.

" Pulvimisturador " Central de Mistura

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

Fiscalização.

CRIÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base será medida em metros cúbicos de material compactado na pista, conforme a

seçáo transversal do projeto.

No cálculo dos volumes serão consideradas as larguras e espessuras médias obtidas no

Controle Geométrico, consideradas as tolerâncias especifi cadas.

lmprimação

Serviços iniciais:

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

granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Tem

como objetivo conferir coesão superficial, pela penetraçáo do material betuminoso,

impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a base e o revestimento a ser

executado.

Execução:
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Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a vanedüía -tlã

superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Na ocasião da aplicação

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

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

betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e

da maneira mais uniforme.

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

da relaçáo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a

melhor viscosidade para espalhamento. Deverá ser imprimada a pista inteira em um

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

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

adjacente, assim que a primeira for liberada ao tráfego.

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

comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. A fim de evitar a

superposição ou excesso, nos pontos inicial e Íinal das aplicações, serão colocadas

faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da

aplicaçáo do ligante bêtuminoso situe-se sobre elas. As faixas de papel serão retiradas

a seguir.

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

Materiais: Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especiÍicaçôes em vigor

e ser aprovados pela Fiscalização.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimaçáo poderão ser:

" AsÍalto diluídos, CM-30 e CM-70;

" Alcatrões, AP-2 a AP-6.

A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em laboratório, em função da

teÍura do material da base.

Equipamentos

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

mecânicas rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O

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

feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de

aquecimento que permítam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade e Íorma

uniformes.

Os canos distribuidores do ligante betuminoso, especialmenle construídos para este fim,
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deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de -.ta

calibradores e termômetros com precisão de t 1 "C, em locais de fácil observação e,

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

coneções localizadas. As banas de distribuição deverão ser do tipo "circulação plena",

com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variávêis, que pêrmitam

espalhamento uniforme.

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

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniÍorme do conteúdo do recipiente.

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

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

Controle ambiental:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execuçáo da imprimaçáo envolvem o

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

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 adiacentes, ou

qualquer outro lugar onde possa haver prejuízo ambiental.

Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza

do canteiro de obras, recompondo a área aÍetada pelas atividades da construção.

Critérios de medição e pagamento:

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

A imprimaçáo será medida através da área efetivamente imprimada, em metros

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

Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estáo incluídas no preço da imprimação todas as operações necessárias à sua

execução, abrangendo, armazenamento e transporte dentro sua aplicação, além da

vanedura, limpeza da pista e mneção de eventuais falhas. Somente será objeto de

medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada.

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

encargos necessários à sua execução.

Pintura de ligação

Serviços iniciais:

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

pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer,

objetivando promover condições de aderência entre as camadas.
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VISTO:
lnicialmente deverá ser veriÍicada a conformação geométrica da ca a que

pintura de ligaçáo.

Em seguida, a superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e

todo ê qualquer material solto.

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

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

emulsáo diluída será da ordem de 0,8 l/m'z a 1,0 l/m'z.

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

umedecida, antes da aplicação do ligante betuminoso, a fim de saturar os vazios

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

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

o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante

betuminoso deverá ser Íixada para cada tipo de ligante em função da relaçáo

temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor

viscosidade para espalhamento.

Materiais:

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderáo ser dos tipos:

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

RL-Í C " Asfalto diluÍdo CR-70, exceto para revestimentos betuminosos Equipamentos

Para a vanedura da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras

meúnicas rotativas, podendo entretanto a operaçáo ser executada manualmente. O

jato de ar comprimido poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de

pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante

betuminoso em quantidade e forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construÍdos para este fim,

deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro,

calibradores e termômetros com precisão de I 1 "C, em locais de fácil observação e,

ainda, possuir espargidor manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superfícies e

correções localizadas. As barras de distribuição deverão ser do tipo "circulação plena",

com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variáveis, que permitam

espalhamento uniforme.

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

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente.
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Transporte de AAUQ

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

basculantes.

Espalhamento e compactação de AAUQ

As operações de espalhamento serão executadas utilizando-se equipamentos

adequados complementados oom o emprego de serviço manual. A escolha do

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

Meio-Íio de concreto

Sarjeta Triangular de concreto

O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de
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O depósito deverá ter uma capacidade tal que possa aÍmazenat a qúa4tj!-aQ. Qg lrgel_!g*-Ç7
betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. La)
Controle ambiental:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação,

especialmentê em relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, devendo ser

adotados os seguintes cuidados:

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

" lmpedir o refugo, de materiais !á usados, na faixa de domínio e áreas lindeiras,

evitando prejuízo ambiental.

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do

canteiro de obras, e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de

construçáo.

Critérios de medição e pagamento:

A pintura de ligação será medida através da área efetivamente executada, em metros

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

Aplicaçao de acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estáo incluídas no preço da pintura todas as operaçôes necessárias à sua execução,

abrangendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de

estocagem à pista), sua apliÉçáo, além da varredura, limpeza da pista e correção de

eventuais falhas.

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

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

encargos necessários à sua execução.
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pavimentação da faixa de passeio
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VISTO:

A sarjeta e o sarjetão são canais triangulares longitudinais destinados a coletar e

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

de drenagem, boca de lobo, galeria etc.

Os meios-fios, as sarjetas e os sarjetões são assentados sobre um lastro de concreto de

acordo com especiÍicações de projeto.

Execução:

Os meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas. Os meios-fios

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

vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua

aplicação.

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

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas e sarietões devem possuir

resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade.

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

reveslida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de formas

metálicas.

Para o assentamento dos meios-Íios, sarietas e sarjetões, o terreno de fundação deve

estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal

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

apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Oevem

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

Para efeito de compactaçáo, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em

torno da umidade ótima de compactaçáo, reÍerente ao ensaio de Proctor Normal.

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

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

lançamento do lastro.

Sobre o terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de

concreto das sarjetas e sarjetões, de acordo com as dimensóes especificadas no

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

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

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

de bolas de concreto com a mesma resistência da base.
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Depois de alinhados os meios-Íios, deve ser feita a mo

concreto com plasticidade e umidade compatível com

deixar buracos ou ninhos.

,da !.§ ar1etas n o-s

seu lançamento nas formas,

As sarjetas e sarjetões devem ser moldados in loco, com juntas de '1 cm de largura a

cada 3 m. Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de

traço 1:3.

A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente. Estes

dispositivos devem estar concluídos antes da execução do revestimento betuminoso.

Equipamentos:

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado.

Os equipamentos básicos necessários aos serviços de assentamento de meios-fios e

execuçáo de sar,etas e sarjetóes compreendem:

- caminhão basculante;

- caminhão de canoceria fixa;

- betoneira ou caminhão-betoneira;

- pá-carregadeira;

- compactador portátil, manual ou mecânico;

- ferramentas manuais, pá, enxada etc.

Controle ambiental:

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

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

do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução meio-fios, sarjetas e

sarjetões:

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

pertinentes aos serviços;

b) o material descartado deve ser removido para local apropriado, deÍinido pela fiscaliza-

çáo, de forma a preservar as condiçóes ambientais e não ser conduzidos aos cursos

d'água;

c) é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões betoneiras na drenagem

superÍicial e em corpos d'água. A lavagem ó deve ser executada em locais pré-

deÍinidos e aprovados pela fiscalização;

d) é obrigatório o uso de EPl, equipamentos de proteção individual, pelos Íuncionários.

Critérios de Mediçáo:

Os meios-fios prêfabricados em concreto fck 20 MPa são medidos em metros lineares
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eÍetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 15 MP , vltÍAado para a io entre

duas guias e lastro de pedra.

A sarieta, sarjetáo e lastro são medidos em metros cúbicos (m3) de concreto aplicado.

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conÍorme os preços

unitários contratuais respectivos, nos quãis estão inclusos: fomecimento de materiais,

carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, BDl, e
equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos utilizados.

5pa12lÇÃo vrÁRlA - coNslDERAçOES lNtCtAlS

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

sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e

pedestres.

Placas, inscriçôes nas üas, sinais luminosos, gestos e sons compôem o codigo

da sinalização detrânsito. Essas inÍormações que regulamentam o trânsito, advertem os

usuários das vias, indicam serviços, sentidos e distâncias, sendo classificadas pelo CTB

em sinalizaçáo vertical, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar,

sinalização semafórica, sinais sonoros e geslos.

O Código de Trânsito Brasileiro - Lei n' 9.503, de 23 de setembro de '1997 -

determina no seu art. 90, §1': 'O órgão ou entidade de trânsito com circunscriçáo sobre

a via é responsável pela implantaçáo da sinalização, respondendo pela sua falta,

insuÍiciência ou inconeta colocação'.

NOTA: Todas as inÍormações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas

do Manual deSinalizaçáo Vertical de Regulamentação - Volume l, aprovado pela

Resolução do COTRAN n.ol80, de 26 de Agosto de 2005 e Volume ll - Sinalização

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

de 2007.

lntrodução a sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se

utiliza de sinais apostos sobreplacas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas

sobre a pista, transmitindo mensagensde caráter permanente ou, eventualmente,

variável, mediante símbolos e/ou legendaspreestabelecidas e legalmente instituídas.

,"u,*&.*
CRF^. 

' 
r r a.tteeú O

n^

Sinalização VeÉical



Pl!, . í;oLHAl{0

fuIOT'ÂLIEAüÊ

A sinalização vertical tem a finalidade de Íornecer inform tque itam aos

usuários dasvias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a

segurança, ordenar os fluxosde tráfego e orientar os usuários da via

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

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

da via;

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

suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

- lndicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir

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

deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que

pretende transmitir (regulamentaçáo, advertência ou indicação).

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

Manual.

Princípios da sinalizaçáo de trânsito

Na concepçáo e na implantação da sinalizaçáo de trânsito, deve-se ter como princípio

básico as condiçóes de percepçáo dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos

sinais.

Refletividade e iluminação

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorreÍletivas,

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

externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória' (R-í) seja, no

mínimo, retronefl etivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das placas

retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em vias com deÍiciência de iluminação ou

situações climáticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem

apresentar o mesmo Íormato, dimensões e cores nos períodos diurnos e notumos.

Materiais das placas Os materiais mais adequados para serem utilizados como

substratos para a confecção das placas de sinalizaçáo são: o aço, alumínio, plástico

reforçado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confecçáo dos sinais são as tintas e películas.
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As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco Ur$rq$ra eletrostatica

As películas utilizadas sáo: plásticas (não retronefletivas) ou retrorrefletivas d

seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas,

a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

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

tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as

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

climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção.

Em função do comprometimento com ã sêgurança da via, não deve ser utilizada tinta

brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá

ser na cor preta, Íosco ou semifosco.

Suporte das Placas

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

das placas e os esforços sob a ação do vênto, garantindo a coneta posição do sinal.

Os suportes devem ser Íixados de modo a manter rigidamente as placas em sua

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

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de

forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

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

Outros materiais exislentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem

ser utilizados, desde que possuam propriedades fÍsicas e químicas que garantam, suas

características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condiçóes climáticas.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação

do signiÍicado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e

pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis

com características de forma e peso que impeçam seu deslocamento.

Em vias urbanas

A borda inferior da placa ou do coniunto de placas colocada lateralmente à via, deve

ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros, em relação ao solo, inclusive para a

mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor

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

pelos veículos.
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Sinalização Horizontal

NOTA: Todas as informações descritas abaixo foram m
Resolução no 236107 do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

lntrodução

uoirrxliDADE d
v!
UC

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

condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restriçôes e

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

a segurança e ordenar os fluxos de tráÍego". (Resolução n" 23610l do CONTRAN) E um

subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e

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

o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com

problemas de geometria, topografia ou frênte a obstáculos; complementar os sinais

verticais de regulamentaçáo, advertência ou indicação. Em casos especíÍicos, têm poder

de regulamentação.

Padráo de forma

- Contínua: são linhas sem intemrpção pelo trecho da via onde estão demarcando;

podem estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.

- Tracejada ou Seccionada: são linhas intenompidas, com espaçamentos

respectivamente de extensáo igual ou maior que o traço.

- Setas, Símbolos e Legendas: são informaçóes escritas ou desenhadas no pavimento,

indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

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

ultrapassagem e deslocamento lateral, na delimitaçáo de espaços proibidos para

estacionamento elou parada e na demarcação de obstáculos.

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitaçao de áreas de

circulaçáo, trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veÍculos

em condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, na pintura

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

transposição e ultrapassagem.

Marcas longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte

da pista destinada à circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido,

a divisáo de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de

veículo, as faixas reversíveis, 
.f ,
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além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição VtST0

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

regulamentação, separam os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam

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

lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, não

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

postos;

- As marcas longitudinais brancas contínuas são utilizadas para delimitar â pista (linha

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

poder de regulamentação de proibição de ultrapassagem e transposição;

- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, náo têm poder de

regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de mesmo senlido.

a) Linhas de divisáo de fluxos opostos (LFO)

As marcaçóes constituÍdas por Linhas de Divisáo de Fluxos Opostos (LFO) separam os

movimentos veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a

ultrapassagem é permitida ou proibida.

- Linhas Simples contínua (BRANCA)

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

veículos.

ESPECIFICAçOES PARA SERVIçOS COMPLEMENTARES

Limpeza Íinal de obra

A obra deverá ser entregue completamente desimpedida para o retomo ao tráfego de

veículos e pessoas. Para que seja assegurada a estabilidade das peças do meio-Íio no lado

elÍerno, será aproveitado o material resultante da escavação realizada no solo natural.
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i- FOLHA No 351 _
o:'

pRoJETo ExEcuTtvo DE pavtMENTAçÃo DE vrAs

OBRA: PAVIMENTAçÃO ASFÁITICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNAROO - MA

REFERÊNcta: stNApt FEVEREtRo/2020 E oNn stcRo ouÍuBRo/2019 sEM oÉsoNERAçÃo
BDI=24,23%

MUNICÍPIO: SÃO BERNAROO. MA

iODALIDADE

ISTO

u,

1.0 L67 -067,96
1,1 ELABORAçÃO DE PROIETO EXECUTIVO und 1,00 161.067,96

2.O

1,00
und

41 .6:1 ,17
463.362,882.t.2

2.1.3
. RVA ç4ZEUIE9!!!4ÍRq. .

RUA FRANCISCOVAZ und
1,00
1,00 706.055,45

2.1.4 RUA lOÃq PEREIRA DA SILVA und 1,00 t4
63.906,s2und2,1,5 RÚA PROJETADA

2,1,6 RUA MACHADO DE ASSIS und 254.341,50
2,1,7 RUA DOM PEDRO II und 126.671,86

2.2 BAIRRO CENTRO i
2.2.1 TRECHO DA

- 

qlq Lqo 292.631,3r

2-3
2.3,1 RUA PRINCIPAL TRECHO O1 und 1,00 s75.391,29

und 1,00 
.

1.863.393,16

2.4
2.4.1 RUA MANÉ GARRINCHA 1,qo .

444.454,79

2,4.2 RUA.JOSÉ NUNES PRADO und ,001

2.4.3 RUA NACÔE5 UNIDAS und 1,OO

119.692,25
1S.!39,12

ESTA PLANILHA IMPORTÂ O ÍOÍAI DE RS Rs s.736.000,00

'::ifu'

2.1.1 RUA CAZ€MiRO DE VAZ l und

L00
1,O0

1,00

2.3.2 RUA PRINCIPAL (TRECHO 02 }

und

TOTAL 5.736-üD,00



PROTETO EXÊCUTTVO DE PÂVTMENTAçiO DEVrÂS

OBRÂ: PAVIMENTAçÁO ASÍÁLNCA NO MUNICÍHO DE SÃO BERNÂRDO. MA

REf€RÊNOA: SINAPI FEVEREI RO/2020 E DÍ{IT SICRO OUÍU8RO/2019 SEM DESOÍ1ERAçÃO

AOI=24,23%

,,1 - F0LHA NO

PLÂNÍ-HA oRçaMENrÁRn 'I0DALI

1.1 E DE PRO]EIO EXECUIIVO coMPosr

PLACÁ INOICÁTIVA OA OBRA

unc

S NÂP 74209/Ooa 297,47 369,55 9 238,15
c0MPoSt 25.640,00 33.094,87voer Lt zaÇÃo i o1-sMosr Lrz-ÇÃo 33-094,87

13.891,80

250.008,18

2 3 BARRACio oE oBRA

24 AOMINISÍRÁÇÃO OAOBRA

00 S NAP 93584
coMPost

3,1 DESM, DESÍ, LIMPEZAÁRÉAS qa!v_.!4!.3IÉ-g,t ryl
BOIA.FORA, O.M,T, ATÉ 5 KM3,2 TRANSPORTE DE MAÍERIAL, 25.174,80 S|CRO - DNrr 5914374

3.3 ESCTVAçÁO, CÂRGA E TÂANsP. LOCÂI C/ SASC. 10M3 Or m. 8.460,«) srcRo- DNrÍ sso213s
COMPACIAçÀO OEATERRO A 1OO% OO PROCÍOR NORMAL

0,51

3,00

0,63 15.860,12

3,73 31.557,29

3.4

3.5 REGUúRIZACAO DE SUBLEITO 42.302,00 S|CRO - DNrÍ 4011209
3,!2 3,q8. 32:!2q,3!
0,16 0,94 39.763,88

42

BASE DE SOLO ESTAB1LIZADO GSENULOIÚETRICAMENTE SEM 8460,40 S|CRO - DN|T 4011219

4011352

0,46

o,30
q?1

5-631,84

7S.805,18

r.733.749.77

12.690r60
10,17sé0

285.872,19

7,21 8,96
MISTURA COM MATERIAL OE ]AZ]OA
TRANSpoBTE coú cAM NHÂo aascuLANrebElú' - tkm 3.769.108,20 srcRo - DNrT 5914336 0.37
RO PAVIMENTADA

4.3 1MPR 42.302,00 STCRO- DNtT o,24

14 |!I-u tàQE_ LlqaçÃq 42.302.00 SICRO - DNIT 4011353

4.5

4.6

4.7

aeursrÇÃo oÉ asFÂLÍo DrLUÍDo Trpo cM 30 so,76

76,92

cql4Éq4!P _
COTAçÁO ANP 2.311,49

140,58

40.159,45

639 283,33
1a

ENTE

TRÁNSPORTE COM CAMIN SASCULANÍE DE 12M,,

LODqvlA PAV|!.4EIr{DA - aauQ
4,9 IBÂNSPORTE DE ÀSFALTO DILUÍDO TIPO CM 30

4,10 TRANSPORTE DE EMULSÂO 
'.sFÁLÍl 

C,l (RR.1C)

4.547,47 sçRq-qN[ _ 1011444 111, 6

500.221,70 STCRO - DN|T 5914336 0,37 0,46 230 101,98

t-.-
76

92 1S/DG/DNrT/01/0

242,86

242,46

12.321,57

4109,19

4.11 AQUr5r DE CAP 50/70 318, 32. COTACiO ANP 3.3 1056.191,64
318,32 rs/DG/oNT/01/04 147,86 77.347,79

MeLo fio de conÍero ' rúEC 05'êíeia e britâ comêrciais - 13.985,00 STCRO- DNIT 2ú1177 19,55 24,29

33,50

339.719,94

463 531,CC

5.1

5.2 Execucão de rarieta êm concreto rimples lârg 30, etp 8 cm 13.9a6,00 5 NAP 26,97

6.1
CONFECçÃO DE PLACA MODULADA EIú AçO N9 18,

carvaN zÂDo. coM pELLcu!=a LEr&o88E!!E[vdÍrLo r_+ l
13,28 STCRO- DNIT 5213423

-I

7i S|NAL|ZÁçÃO HORTZONÍAL COM TTNTA RETRO-REF|ÍIVA A

BASE DE REs NA acRÍLrca coM MrcRoESÉERAS DE v DRo
m, 2.097,90 COMPOSTçÃO AUXTLTAR 28,98 36,00 J5.524,40

LIMPEZA FINAL DA OBRA 42.302,00 c0MPosl 51.33r,90

€5ÍA PLANILHA IÍ\,IPORTA O TOTAI. DE NS R5 5.736-000,00

sÃo BERNARDo/MA, JUNHo DE 2O2O

f/
,c:' 

1f,tne scr:
leEr'..Eaãrgá:.ô

4

q/ 8Da
ITEII : 6D (§rÂ,E-

ao
!n4 134 482,18, 767.067,96 167.067,96

2-0 sERVrcOSPtfaBaAÀnES 36.233.50

559,12 694,59

33.541,04 41.668,03

3.0 TEÂiAPL€NAGEM

8.460,40 STCRO- DNÍT 5502978

c.zc

4.8

4.12 TRANSPORTE DE CAP 5Ol70 rkm

s/DG/DNtT/01/0

357,43 444,04 5.896,85

rorlr erui on núqura 5-735.0@,@
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QUÁDÂO 6EÂÁL DE TODAS AS VIÀ5 . RE'AP'AM E NTO ASIÂtTICO

ÁREA ÍorÂL lM,) 42:tO2_OO
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PROPON€NÍE: PREFEITURA MUNICIPAL DE úO B€RNARDO/MA.

O8RÁ: PAVIMENÍAçÃO ASFÁLNCA NO MUNICÍP|O DE SÃO BERNARDO. MA

REFERÊI.,ICIA: SINAPI FEVEREIRO/2o2o E DNIT SICRO OUTUBRO/2019 SEM DESONERAçÃO

BOt=24,23%
BAIRRO SOL NASCENTE

LOCÂI: RUA CAZEMIRO DE VAZ
PI"ANILHA ORçÂMENÍÁRIA O1

i . FOLHA NO

'0cEsso
ENCARGOS

PRO]ETO EXECUTIVO
- --- 

unid' 1,00 coM 78 761.061 167 067,95

2.1

2.7

PLACA INOIC}TIVA DA OERA 25,00 STNAP| 142O9/OO7 3q9És_ 9.2lg.7s

i!.q99,87 33.0s4,87

22117
MOBTUZÁCÂO E DESMOBT Lr2ÂÇao 1,00 coMPosrçÁo AUxtLtAR 26 640,00
BARRACAO OE O8RÂ stNAPt 93584 559,12 694,59 13.891,80

2,4 ADMIN DA OBRA 6.ql coM 33 54 04 41

3/ 0,46

250.008,18

ú TERRÂPLENAGEM

3.1 DESM, DEsT, LIM PEZA ÁREAS C/ARV, DIAM. ATÉ 0,15 [,4 600,co srcRo, oNrT 5501700

TRÁNSPORTE DE MATEBIÁ1. BOTA.FORA, D,M.Í. ATÉ 5KM 540,00 srcRo - oNrT s914314
3.3 ESC}VAÇÃO, CARGA E TRANSP, LOCÁL C/ BASC, 1OM3 DE _ $o,m stcRo - DN|T 5502135

0,L1_

1,ry
3.72

279,@

34qr20

611,10

698,40

846,004,76

0,63

orl
3 4 COMPACI DE AÍERRO A 1OO% DO PROCTOR NORMAL

3,5 REGULARIZ,ACAO DE SUBLEITO

srcRo - DNrÍ 5502978

9m,00 srcRo - DN|T 4011209

40 sBtãFsoÉ"Ávrffitato ' 88.856.8r
tÀst DE SO O ISTABI: ZAIO GRANU OMEÍR aÁMtN-t StVi I m', la0.0n sLaÂo DNIT 4011219 I )1 Ê q6 r i."r !.
V 5T R! tOM VA-[O A Dt JAZ'OA
ÍRANsPORÍE COM C,AMI DE 12M]

80190 srcRo - DNrÍ 5914336 o,37 0,46 36-aA1,4!

4l

4.5

4.5

900,00 srcRo - oNrÍ 40113s2 _ 0,3q4,24 27A,OO

PINTURÁ DE

aaulirEio q!§!4qqol!u109 T]PO CM 30

AQUISI DE EMULsÂo asFÁLTrcA RR,1c

900,00 SrcRo, oNtT 4011353

1,09
0,20 0,25

5.631,84

225,00

6.138,71

t 2.373,49 830,71

4,7 AREIAASFALÍO A ENÍE 96,74 SICRO - DNtÍ . {Qqlg 111 i6 140 13.599 c0
TRANSPoRTE coM cÁMrNHÃo BASCULANTE oE 12M.,

4.8

4.9

rkm 10.640,92 S|CRO - DNrÍ 5914336 4,31 0,46

242,A6 
_

242,86

4.894,83

264:tA

!1,ee
22-409,35

ROOOVIA PAVIMENÍAOA.AAUQ
TRANSPoRTE DE asFALTo DrLUÍoo npo cM 30

IRÂNSPO8ÍE DE EIV

1_09 rsToG/Dr'r rí01l0
0,35 rs/DG/DNrÍ/01/0a,1Q

4.11

4.72

aQUrsrçÂo D€ cÂP 50/70 6,75 COTAçÂO ANP 3.319,90

TflÂNSPORÍE DE CAP 50/70 6,75 rs/oG/DNrT/0v04 242,86 1.639,30

5.1
Meio ffo dê concíeto - MFC 05 - âreia e britâ comerciais -

JoIlnqde!Ldela
5.2 Execução de 5arjeta em concreto simpler larg 30, êsp 8 cm

300,00 srcRo, DN|T 2ú3377 19,55 24,29 7.287,OA

:00,00 srNAPr 942A7 76 97 33,50 10050,00

1.,02 srcRo - oNrÍ 5213423 357,43 444,04 453,36

7.7
srNALrzÁçÃo HoRTzoNTAL coM TTNTA RETRO-REFLETTVA A

SÁSÊ DE RESINAACRíLICÁ COM MICROESFERÁS DE VIORO
45,00 coMPosrçÃoauxrraR 28,98 36,00 1.620,00

8.0 UMPEÀGÉRA| r,3o5,OO

:l 'i"'ztÊNÂLDÀoôRÀ m'z 90occ 
'cMPlsrcrorL\ 

lrr :- il i3"'::

E5ÍÀ PLANILI]A IMPORÍAO TOTA! OE RS RS 585.705,72

sÃo BERNARDo/MA, JUNHo DE 2O2O

T:fu

IlEM
! .6-F
i SaYço i:PEP 

'DÍÂI

1.1

5.0 DEÉIIÀGEM 17337.m

6.1
DE PLACA MODUIAOA EM AçO N' 18,

GALyAliraaqo, c0M PE!ÍcuL4&üLo88E!!ürva Mo t i[L

TOTAI GERÀ! DÁ êLÂ§ITXA
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150,00

o6ítr.o€5r §4rEÀliEÀsc,/^iv.tt .^Éo,r5 M
En6t ôlotrrlm) ta4t, i.êd. (m) rl,.à T.r.llh1

15o,0O r 4,oo 50q@ "lliAiíro(lt D€ MÀ!Iü[. Idr^-FroiÀ LrÀT. ATÉ 3U
thp!:ô (B') 6p..er.doerpur3o(ó) aorô-túà lrtl

6aom r qlo . 60,[0 n?
Ír.n orrotdoom,.mb'(R.iult dô.m n/ x pê$.§p..Í6@)

Bôt Júôihl Paâip..írio Bótâ{ír (t)
60,00r!5.9O,m

BGrú. (t) Eô!d.i1!@ l20tl o{\ír Et. Fzd. 8erÉ
s,ooil,2Ortoo

ráNF.t ltknl . aá,0 tl.i
Ega v flo,ctR{i EltÁtsp.LÉ tt, aÀsc !'lB o€ ioDo\r- iilo p v

vd@ odú.do.o qE&o d. d6.3lí . iL,6 nP

t.5

_ 94,!9

âÀsc o! §oro E§ÍÂaltuÁôo GiÁlolorErEc MtÍilE tÉil MlsruRA€ch, M^ÍEmÀr 0€ iazroa
tu.Iotrtm,) É4êsln) vdumroàr líi)

.a
,"rro_$*s*,.

câE^. 'r.6at*6 tt

OI,ÀDRO GERÀI OETODÀ9 AS VIÀS

ÁREA ÍorAt {Mt) 900,@

QUÀORO GÉRAL DE ÍOOAS AS VIÂS . RECAPEÀM EiITO AsÍÂLTICO

900.00
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