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DIVISÃO ENGENHARIA 

PROJETO BÁSICO  

RECAPE ASFALTICO EM CBUQ  

NAS SEGUINTES RUAS:  

 

TRECHO 01 E 02: RUA PRE. LUIZ AMBROSIO DI MIGUELI –  
(PAG 1: 1.382.84m2 ENTRE A RUA BRASIL E A RUA PARANA) 
(PAG 2: 2.503.14m2 ENTRE A RUA PARANA E A AV. ANTONIO 
FERNANDES) (A. TOTAL: 3.885,98 m²) 
COORDENADAS INICIAL: 22°45'6,95''S / 51°22'40,26''O 
COORDENADAS FINAL: 22°45'2,88''S / 51°22'32,12''O 
 

TRECHO 03, 04: PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA –  
(PAG 3: 1.393,31m2 ENTRE A RUA PREF. LUIZ AMBROSIO E A TRAV. 
JOSE P. DA SILVA) 
(PAG 04: 1.015,68m2 ENTRE A TRAV. JOSE P. DA SILVA E A TRAV. 
MUCIO BENEDICTO L. PEREIRA) 
COORDENADAS INICIAL: 22°45'03,04''S / 51°22'32,79''O 
COORDENADAS FINAL: 22°44'57,97''S / 51°22'31,45''O 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho trata da elaboração do projeto de RECAPE 

ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, nos trechos 

descritos acima no Município de Porecatu-PR. 

O projeto beneficiará diretamente 10.000 moradores da cidade e 

indiretamente, mais de 15.000 pessoas que transitam nestas vias. 

Através desta pavimentação iremos levar qualidade de vida aos 

moradores deste bairro e pessoas que utilização estas vias contribuindo para o 

desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos moradores e 

comerciante e para atender os serviços como educação, saúde e lazer. Além disso, 

será possível fazer com tranquilidade e segurança o transporte escolar dos alunos que 

residem neste bairro, até ao centro do município. Por fim, trará incentivo a geração de 

empregos, pois estará integrando comercialmente a região local.  

A obra aqui projetada e proposta para execução são extremamente 

coerentes com o planos e diretrizes do governo para desenvolvimento do município e 

melhoria das condições de vida da população. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial descreve os serviços necessários para execução 

de recape asfáltico em CBUQ, em uma área de 6.294,97 m², localizado no município 

de Porecatu, no noroeste do Estado do Paraná. 

A obra representa substancial economia ao município, comerciantes e 

industrias e a todo o ecossistema garantindo a trafegabilidade normal e segurança aos 

usuários. 

Na elaboração deste Projeto seguiram-se as Normas Técnicas 

Brasileiras, tendo como guia básico as Normas do, ABNT, DNIT, Tabelas de 

Composições e Planilhas de Orçamento do e SINAPI.  

A qualquer momento a Fiscalização poderá exigir teste de carga no 

pavimento, sendo que todos os ônus correrão por conta da Empreiteira. 

 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho trata da elaboração do projeto de RECAPE 

ASFALTICO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, em Ruas, 

Avenidas no Município de Porecatu-Pr. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

As presentes especificações referem-se aos serviços de recape 

asfáltico em CBUQ em trechos de Ruas, Avenidas do Município de Porecatu-Pr. 

Através desta recape iremos levar qualidade de vida aos moradores locais e 

contribuindo para o desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos 

moradores e de suas famílias à serviços como educação, saúde e lazer, segurança a 

todos que trafegam nestas vias. Além disso será possível fazer com tranquilidade e 

segurança o transporte escolar dos alunos que residem por aquela região, bem como 

os que moram nas propriedades envolta, até a sede do município.  

Quanto ao aspecto econômico a viabilização do acesso aos moradores é 

fator de desenvolvimento e fixação das famílias no bairro, pois a melhoria da infra-

estrutura viária facilita os deslocamentos das pessoas, valorização comercial entre 

outros benefícios 
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4 – MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 

Em função do tráfego, das características dos materiais ocorrentes na região e 

das facilidades ou dificuldades construtivas da região, foram escolhidos os seguintes 

materiais para constituírem a estrutura do pavimento. 

 

PINTURA DE LINGAÇÃO: QUE FARA A ADESIVIDADE ENTRE A BASE EXISTENTE 

E O REVESTIMO SERA UTILIZADO: RR-1C. 

 

REVESTIMENTO DA PISTA: Revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente), tomando os parâmetros recomendados no projeto além das normas 

técnicas pertinentes vigentes para o país.  Espessura 3,0 cm. 

 

SINALIZAÇÃO VIARIA: Pintura de faixas de demarcação, faixas de pedestres e letras 

de PARE, e colocação de placas com nomes de Rua e placa com o sinal PARE. 

 

 

5.0 – CADERNOS DE ENCARGOS 

 

5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C  

 

 
Pintura de ligação: é a pintura asfáltica executada com a função básica de 

promover a aderência ou ligação da superfície da camada pintada com a 

camada asfáltica a ser sobreposta. É aplicável em camadas de base, em 

camadas de ligação ou intermediárias de duas ou mais camadas asfálticas na 

construção de pavimentos flexíveis e ainda, sobre antigos revestimentos 

asfálticos, previamente à execução de um reforço, recapeamento e 
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rejuvenescimento superficial com lama asfáltica, micro revestimento e 

reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente. 

 

 

           5.1.1 CONDIÇÕES GERAIS 

 
 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

 
a) quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10 C; 

 
b) em dias de chuva; 

 
c) sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza; 

 
d) sem a implantação prévia da sinalização da obra. 

 
e) sem o devido licenciamento/autorização ambiental. 

 
f) sem a calibragem dos dispositivos de espargimento. 

 
5.1.2 Além dos procedimentos definidos nesta especificação de serviço devem 

ser obedecidas as recomendações de ordem geral. 

 
5.13 Todo carregamento de material asfáltico que chegar à obra, deve 

apresentar o Certificado de Qualidade (Ensaios de Especificação). Deve trazer também 
indicação clara da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da distância 
de transporte entre a fonte de produção e o canteiro de serviço. 

 

 

 

 
5.1.2  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
   

Materiais asfálticos (Especificações Técnicas ANP) 
1) Pintura de ligação e cura 

 

• RR-1C,  

 

Água 

 
a) Deve ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleo, sal e outras substâncias 

prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. É empregada para diluição ou 
recorte da emulsão asfáltica utilizada em serviços de pintura de ligação e 
pintura de cura, na quantidade necessária que promova uniformidade na 
distribuição do ligante. 
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b) Dosagem da taxa de aplicação do ligante asfáltico 

 
c) Preliminarmente, a taxa de aplicação do ligante asfáltico deve obedecer à 

indicação de projeto. 

 
d) Considerando as condições locais, inclusive ambientais, deve ser 

determinada a taxa de aplicação de ligante asfáltico mais eficiente, como 
descrito a seguir. 

 
2) Emulsão asfáltica de ruptura rápida (RR-1C, RR-2C ou RR1C-E, RR2C-E) 

 
a) A definição do teor de ligante asfáltico é obtida experimentalmente, no 

canteiro da obra, variando-se a taxa de aplicação de 0,5 l/m² a 0,8 l/m² de 
emulsão asfáltica, acrescentando-se proporcionalmente água variando de 0,5 
l/m² a 0,2 l/m², de forma que a taxa total de emulsão e água seja sempre igual 
a 1,0 l/m². 

 
Deve ser observado, após o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas, 

qual o teor total de emulsão e água que não provocou escorrimento do ligante para os 

bordos e formou uma película superficial consistente, sem excessos ou deficiências 

• A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 
segurança da obra ou do serviço é da executante. 

 
• Para a perfeita execução e bom acompanhamento e fiscalização do serviço, 
são definidos no documento “Informações e Recomendações de Ordem Geral”, 
procedimentos a serem obedecidos pela executante, relativos à execução prévia e 
obrigatória de segmento experimental. 

 
• A superfície a ser pintada deve ser varrida, eliminado o pó e todo e qualquer 
material solto, podendo também, ser necessário o emprego de jato de ar 
comprimido. 

 
• Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solos 
coesivos, tratados ou não, a superfície da base deve ser levemente umedecida. 

 
• Nas demais superfícies a serem pintadas é permitido o ligeiro 
umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante. 

 
• Aplica-se a seguir, o ligante asfáltico selecionado, recortado ou não, e na 
quantidade ou taxa de aplicação obtida experimentalmente conforme descrito em 
5.2, de maneira mais uniforme possível. 

 

• A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para 
cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x 
viscosidade correspondente. 

 
• A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem se colocadas 
faixas ou tiras de papel transversalmente à pista, de modo que o início e o término 
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da aplicação situem-se sobre estas faixas ou tiras de papel, as quais devem a 
seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto. 

 
• Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido 
com o emprego do espargidor manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo 
com o refazimento da pintura asfáltica. 

 
• Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e 
evaporação em decorrência da ruptura, nos casos de pintura de ligação e pintura de 
cura, ou a evaporação do solvente, nos casos de imprimação. 

 
• Disposições gerais 

 

a) Caso a ação do tráfego e do tempo venha a produzir falhas ou tornar a 
pintura asfáltica fosca, diminuindo o seu poder ligante, deve ser aplicada uma 
nova pintura de ligação. Esta medida pode ser dispensada, se o revestimento 
previsto for executado por penetração (tratamentos superficiais e macadame 
asfáltico). 

b) A pintura de cura deve ser aplicada logo após a conclusão das operações de 
compactação e acabamento da camada tratada com aglomerante hidráulico. 

 
c) Tanto a pintura de ligação como a pintura de cura devem produzir película de 

ligante delgada, sendo dispensável a penetração na camada e indesejável o 
acúmulo de ligante à superfície. 

 
d) A diluição em água da emulsão asfáltica utilizada na pintura de ligação e na 

pintura de cura deve ser feita no caminhão distribuidor, tomando-se os 
necessários cuidados para assegurar a correta proporção entre os dois 
componentes e a sua necessária homogeneização. 

 
e) O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, 

das condições climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim 
sendo, a determinação do tempo necessário à liberação da pintura é definida, 
em cada caso, em função das condições particulares vigentes. 

 
 

 
 5.1.3 CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE 

 
a. Compete à executante a realização de testes e ensaios que 
demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço 
de boa qualidade e em conformidade com esta especificação. 

 
b. As quantidades de ensaios para controle interno de execução 
referem-se às quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério do 
DER/PR ou da executante, ser ampliados para garantia da qualidade da 
obra. 

 
c. Controle interno de qualidade do ligante asfáltico: observar item 
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4.3 Condições Gerais. 
5.1) Controle de execução 

 
a) A operação de diluição em água da emulsão utilizada em pinturas de cura ou 

de ligação deve obedecer ao grau de diluição desejado e obtido conforme 
descrito em 5.2, assim como garantir a perfeita circulação da emulsão diluída 
no reservatório do caminhão espargidor de asfalto. Esta verificação deve ser 
feita e anotada pela executante, toda vez que for necessária a realização 
desta operação. 

 
b) A temperatura de aplicação é controlada permanentemente no caminhão 

espargidor. 

 
c) O controle da taxa de aplicação é feito pelo “Método da Bandeja”, descrito no 

Manual de Execução. 

 
d) A homogeneidade de aplicação da pintura, a penetração do ligante na 

camada, no caso de imprimação, e a efetiva cura do ligante aplicado, devem 
ser avaliadas de forma visual. 

 

 
5.1.4 CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE – DA CONTRATANTE 

 

 
Compete exclusivamente ao fiscal da obra  efetuar o controle geométrico, 
que consiste na medição à trena da largura efetivamente executada e 
pela extensão recoberta, não se admitindo largura inferior, nem largura 
superior a 0,10 m daquela prevista em projeto. 

 

 

 
5.1.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
Os serviços aceitos são medidos, conforme o tipo de pintura e ligante 
utilizado, pela determinação da área executada, obedecidas as 
tolerâncias, expressa em metros quadrados. 

 
 

5.2 – CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO  

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)  

(SERA UTILIZADO NO REPERFILAMENTO E NA CAPA DE ROLAMENTO) 

   

 5.2.1.  DEFINIÇÕES 

 
0.1 Concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ): é uma mistura asfáltica 
executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento 
asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 
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0.2 De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura 
de concreto asfáltico deve atender as características especiais em sua 
formulação, recebendo geralmente as designações a seguir apresentadas. 

 
a) Camada de rolamento ou simplesmente "capa asfáltica": camada 

superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do 
tráfego. A mistura empregada deve apresentar estabilidade e 
flexibilidade compatível com o funcionamento elástico da estrutura e 
condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego. A 
este respeito, observar as recomendações contidas no Manual de 
Execução do DER/PR; 

 

 
5.2.2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
 

Não é permitida a execução de serviços com concreto asfáltico usinado a 
quente: 

 
Sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza e 
reparação preliminar; 
 
Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10 C; 
 
Em dias de chuva. 

 

 
5.2.3 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
5.2.3.1. Material 

 
a) Material asfáltico 

 
b) É recomendado o emprego de cimentos asfálticos atendendo a 

Resolução ANP N° 19/2005. O emprego de outros tipos de cimentos 
asfálticos que venham a ser produzidos e especificados no país pode 
ser admitido, desde que tecnicamente justificado e sob a devida 
aprovação. 

 
c) Agregados 

 
d) O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada ou seixo 

rolado britado, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de 
torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos 
seguintes requisitos: 

 
e) quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio 

em cinco ciclos (método DNER-ME 089), os agregados utilizados 
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devem apresentar perdas inferiores a 12%; 
 

f) a percentagem de desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles (DNER-ME 
035) não deve ser superior a 50%, aspectos particulares relacionados a 
valores típicos para as perdas. 

g) a percentagem de grãos de forma defeituosa determinada no ensaio de 
lamelaridade,  

 
h) no caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos 

fragmentos em peso apresentem pelo menos uma face fragmentada 
pela britagem. 

 
i) O agregado miúdo deve ser constituído por areia, pó-de-pedra ou 

mistura de ambos, apresentando partículas individuais resistentes, 
livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Devem ser 
atendidos, ainda, os seguintes requisitos: 

 
j) as perdas no ensaio de durabilidade (DNER-ME 089) em cinco ciclos 

com solução de sulfato de sódio, devem ser inferiores a 15%; 
 

k) o equivalente de areia (DNER-ME 054) de cada fração componente do 
agregado miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deve ser igual ou superior a 
55%; 

 
l) é vedado o emprego de areia proveniente de depósitos em barrancas de rios; 

 
m) O material de enchimento (“filler”) quando necessário, deve estar seco 

e isento de grumos para ser aplicado, constituído, necessariamente, 
por cal hidratada tipo CH-I atendendo à seguinte granulometria (DNER-
ME 083): 

 
 
 
 
 
 
5.2.3.2.  Execução 
 
 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 
segurança da obra ou do serviço é da executante. 

 
 

No caso de rejeição dos serviços do segmento experimental 
exclusivamente por condições granulométricas, espessura, tempo de cura 
e liberação ao tráfego não há necessidade de remover, mas de promover 
eventuais ajustes necessários com nova calibração e aplicação de CAUQ 
sobre a superfície do segmento experimental originalmente executado. 
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5.2.3.3. Preparo da superfície: 
 
 
 

A superfície que receber a camada de concreto asfáltico deve estar limpa, 
isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 

 
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados 
previamente à aplicação da mistura. 

 
A pintura de ligação deve apresentar película homogênea e ter 
adequadas condições de aderência para execução do concreto asfáltico 
e, se necessário, nova pintura de ligação deve ser aplicada previamente à 
distribuição da mistura.  

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfáltico em 
duas camadas, a pintura de ligação entre essas pode ser dispensada se a 
execução da segunda camada for feita logo após à execução da primeira. 
 

 
 

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

 

DEFINIÇÕES  

Sinalização horizontal: é o conjunto de linhas, marcas, símbolos e legendas 

aplicadas sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto 

desenvolvido para atender às condições de segurança e conforto do usuário, 

conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.  

 

Sinalização horizontal com tinta à base de resina acrílica, retrorrefletiva: é o 

conjunto de marcas viárias, símbolos e legendas aplicadas em rodovias de tráfego 

leve a médio com 2.000  VDM  6.000 veículos, e durabilidade estimada de 24 

meses, para atender às condições de segurança e conforto do usuário.  

 

Sinalização vertical: é o conjunto de sinais de trânsito, laterais à pista ou suspensos 

sobre ela (aéreos), montados sobre suportes fixos ou móveis e dispostos no plano 

vertical, por meio dos quais se dão avisos oficiais através de legendas ou símbolos 

com o propósito de regulamentar, advertir, indicar ou educar quanto ao uso das 

vias pelos veículos e pedestres, da forma mais segura e eficiente. Quando forem 
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mensagens de caráter permanente, definem-se como placas. Quando forem 

mensagens variáveis, definem-se como painéis de mensagens variáveis. 

 

6.1 CONDIÇÕES GERAIS  

 

        Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

 

      a) Sem a pré-marcação da pintura, obedecendo às indicações de projeto, caso 

não existam marcações anteriores a serem recobertas;  

b) sem a prévia limpeza da superfície a ser demarcada;  

c) sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da 

tinta;  

d) sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade 

das microesferas e esferas de vidro;  

e) quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C;  

f) quando a temperatura ambiente for superior a 40°C;  

g) quando a temperatura do pavimento for inferior à temperatura do ponto do 

orvalho mais 3°C (Anexo 1);  

h) quando a umidade relativa do ar for maior que 85%; 

m) em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa 

impedir a aderência adequada da tinta.  

 

 

6.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

 

Execução  

 

a) A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e 

segurança do serviço é da executante.  

 

b) Previamente à execução do serviço de sinalização horizontal deve ser 

executada a pré-marcação de pintura, consistindo na locação e 
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alinhamento das marcas longitudinais, transversais, de canalização, de 

delimitação e inscrições do pavimento, indicadas no projeto de 

sinalização. 

 

c) Em camada betuminosa recém executada deve ser implantada esta 

sinalização horizontal definitiva, 30 dias após a liberação ao tráfego, para 

evitar solturas e outros problemas. Quando houver necessidade de 

abertura ao tráfego antes deste período, deve-se executar sinalização 

horizontal provisória, de modo que o trecho esteja devidamente sinalizado 

antes da abertura ao tráfego.  

 

d) Compete à executante empregar, em cada caso, o método mais 

apropriado para a eliminação das demarcações anteriores, o que pode 

ser feito através de processos manuais ou mecânicos.  

 

 

e) Quando a simples varredura e/ou o jato de ar comprimido não forem 

suficientes para remover todos os detritos, óleos ou outros elementos 

estranhos, a superfície deve ser escovada com solução de fosfato 

trisódico ou metassilicato de sódio e então ser lavada. Tal procedimento 

deve ser executado 24 horas antes do início da pintura.  

 

f) Deve ser feita a regulagem da pressão e da altura da pistola da 

máquina automotriz de forma a se obter a largura e espessura das 

marcas padronizadas e indicadas em projeto.  

 

g) No caso de faixas longitudinais de sinalização a aplicação da tinta é 

feita por máquina automotriz, provida de pistolas e misturadores 

mecânicos para os materiais.  

 

h)  No caso de pinturas de setas, legendas e outras inscrições a aplicação 

da tinta é feita com pistola manual, normalmente com auxílio de gabaritos. 
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i) Quando aplicada sobre superfície de revestimento asfáltico a tinta não 

deve apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o 

pavimento.  

 

j) A demarcação executada deve apresentar as bordas bem definidas, 

sem salpicos ou manchas, não se admitindo diferenças de tonalidades em 

uma mesma faixa ou em faixas paralelas. 

 

k) A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir 

perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego, em cerca de 

30 minutos para película úmida com espessura igual a 0,6mm.  

l) Após secagem, a tinta aplicada deve apresentar plasticidade e 

características de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento. 

Deve produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar 

fissuras, gretas ou soltura durante o período de vida útil.  

 

m) A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após sua 

aplicação. 

 

 

 

 

 
7.0 - CALÇADA EM CONCRETO 

 

7.1 – GENERALIDADE 

Esta especificação trata de construção de calçada em concreto, que tem 

como finalidade de proteção ao meio-fio e pavimento contra uma possível infiltração e 

consequente formação de erosão.trazer comodidade e segurança aos pedestres 

usuários da via. 

Haverá no passeio, segundo representação gráfica, uma faixa de calçada 

com largura de 1,20 metros de largura após o meio-fio. 

O passeio deverá ser executado preferencialmente de concreto na 

espessura de 5,00 cm sobre subleito devidamente regularizado e compactado. 
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7.2 – MATERIAIS 

 

Todos os materiais empregados deverão atender integralmente as 

especificações correspondentes adotados. 

O concreto para revestimento deverá ser dosado para uma resistência a 

compressão aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com Fck mínimo de 150 

kg/cm3 de concreto. No mais o concreto deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito na Norma NB-6118 da ABNT. 

 

7.3 – EXECUÇÃO 

 

As escavações deverão ser executadas de acordo com os alinhamentos e 

cotas constantes do projeto. Onde houver necessidade de execução de reaterro este 

deverá ser devidamente compactado em camadas de no máximo 15 cm de espessura 

na massa especifica para a regularização do sub-leito. 

As dimensões das estruturas, forma e declividades bem como sua 

localização são indicadas no projeto.As argamassas poderão ser preparadas 

manualmente ou em betoneiras.  

No primeiro caso a areia e o cimento deverá ser misturado seco até que a 

mistura apresente coloração uniforme após o que se adiciona água, enquanto se 

continua a mistura. A quantidade de água a ser adicionada deverá ser suficiente para a 

obtenção de uma argamassa de consistência tal que permita o manuseio e 

espalhamento fáceis com colher de pedreiro.  

A argamassa deverá ser preparada na quantidade requerida para uso 

imediato apenas. A argamassa que não tiver sido usada de 45 minutos após a adição 

de água deverá ser rejeitada. 

 

 

8.0 - RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS 

 

8.1  –  GENERALIDADE 
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Esta especificação trata de construção de RAMPAS DE ACESSO PARA 

DEFICIENTES, que tem como finalidade facilitar o acesso aos passeios e calçadas das 

pessoas portadoras de necessidades físicas. 

As dimensões para execução das rampas seguem conforme projeto anexo, 

atendendo a norma brasileira NBR-9050-2015, com a utilização de sinalização. 

 

8.2  –  MATERIAIS  

   

Todos os materiais empregados deverão atender integralmente as 

especificações correspondentes adotados. 

O concreto para revestimento deverá ser dosado para uma resistência a 

compressão aos 28 dias (RC-28) de acordo com o projeto e com Fck mínimo de 150 

kg/cm3 de concreto. No mais o concreto deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito na Norma NB-6118 da ABNT. 

 

8.3 – EXECUÇÃO  

  

As escavações deverão ser executadas de acordo com os alinhamentos e 

cotas constantes do projeto. Onde houver necessidade de execução de reaterro este 

deverá ser devidamente compactado em camadas de no máximo 15 cm de espessura 

na massa especifica para a regularização do sub-leito. 

As dimensões das estruturas, forma e declividades bem como sua 

localização são indicadas no projeto. As argamassas poderão ser preparadas 

manualmente ou em betoneiras.  

No primeiro caso a areia e o cimento deverá ser misturado seco até que a 

mistura apresente coloração uniforme após o que se adiciona água, enquanto se 

continua a mistura. 

A quantidade de água a ser adicionada deverá ser suficiente para a 

obtenção de uma argamassa de consistência tal que permita o manuseio e 

espalhamento fáceis com colher de pedreiro. A argamassa deverá ser preparada na 

quantidade requerida para uso imediato apenas. A argamassa que não tiver sido usada 

de 45 minutos após a adição de água deverá ser rejeitada. 
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9.0 - Prazo para execução 

 

O prazo máximo para a execução dos trabalhos é de até 04 (quatro) meses, 

contados após a data de assinatura da ordem de serviço, considerando as 

condições climáticas favoráveis a execução dos serviços. 

 

 

10.0 - Considerações finais 

 

a) Os serviços não aprovados pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal por se apresentarem defeitos e/ou por estarem em desacordo 

com a presente especificação serão desmanchados e refeitos por conta 

exclusiva da empresa contratada. 

b) As alterações de quantitativos, caso ocorram, de comum acordo 

entre a empresa contratada, Prefeitura, serão pagas conforme preço 

unitário estabelecido em contrato. 

 

 

 

 

c) Após teste de carga, inspeção visual e aceitação da Fiscalização, 

as obras serão entregues totalmente limpas e sem entulhos com plenas 

condições de operacionalidade. 

 
Porecatu, 22 de março de 2019. 

 
 
 

_______________________ 
Luiz Eduardo Candido 

Engenheiro Civil 
CREA-PR 145164/D 


