


































   
  
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MICRO DRENAGEM 
Obra: Microdrenagem  
Local: Ruas Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo 

1. OBJETIVO: 
O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar o memorial descritivo e 

especificações técnicas da microdrenagem e condução das águas superficiais, constituindo-se em um 
sistema de drenagem urbana nas ruas do Bairro Industrial no município de Não-Me-Toque/RS. 
 
 
2.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
            Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de 
forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  
          A contratada deverá, a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes de 
obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que 
apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus 
para a Prefeitura Municipal . 

        Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 
transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. 
 
3.PARTE INTEGRANTE DOS SERVIÇOS: 
              Será de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de mão de obra, materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias para os serviços a serem prestado. O transporte de materiais, 
equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o local dos serviços.  O transporte de todos os resíduos 
resultantes da execução dos serviços até os locais indicados pela Prefeitura Municipal. 
 
4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
          A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas 
relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, 
no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço. 
          Será exigida Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA. 
          A obra deverá ser mantida limpa e livre de qualquer entulho.  
          A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal, materiais e o que mais se 
fizer necessário para a execução integral dos serviços. 
          A Contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de 
segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais como: 
uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros. 



   
  
 

 

         Os veículos/equipamentos, ferramentas, e materiais necessários ao bom desempenho dos serviços 
devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a Contratada a 
substituir aqueles que não atenderem a estas exigências. 
 Antes do inicio das obras, as vias deverão ser sinalizadas garantindo a segurança dos 
funcionários e dos que trafegam na via. 
 
5. TUBOS DE CONCRETO ARMADO: 
 
5.1.GENERALIDADES: 
            Os tubos de Ø 400 mm e Ø 600 mm serão em concreto Simples (PS2), os de Ø 400 mm serão 
em concreto armado (PA1), todos em seção circular conforme especificado na norma brasileira NBR-
8890/2007 (antiga NBR-9793/86 e 9794/86), que apresentam a descrição e normalização que rege o 
material. 
          
5.2.CLASSE DE RESISTÊNCIA: 
            Para os tubos de concreto armado a classe será PA1 e PS2 para os de concreto simples (deverão 
ser verificadas as cargas de trinca e ruptura), conforme especificado nas normas NBR-8890/2007. 
  
5.3.CARACTERÍSTICA DOS TUBOS:       
 As normas supra citadas fixam as condições exigíveis para a aceitação de tubos de    concreto 
simples de seção circular, destinadas a condução, sob pressão atmosférica de águas pluviais e de 
líquidos não agressivos. 
            Os tubos deverão ser fabricados com o uso de cimento que atenda a ABNT. 
            Para os agregados, é recomendado um diâmetro máximo igual a 1/3 da espessura da parede do  
tubo, conforme NBR 7211. 
  Em relação ao concreto, é recomendado que o material tenha uma percentagem mínima da 
argamassa compatível com o processo de fabricação, e uma relação água/cimento de no máximo 0,50. 
  As normas também fixam as condições que as amostras de um lote de tubos devem atender nos 
ensaios de resistência a compreensão diametral, permeabilidade, absorção, e avaliação visual e 
dimensional. 
             Os tubos de concreto simples deverão vir acompanhados dos respectivos laudos técnicos que 
comprovem as características acima citadas. 
            As normas também fixam as condições que as amostras de um lote de tubos devem atender nos 
ensaios de resistência a compreensão diametral, permeabilidade, absorção, e avaliação visual e 
dimensional. 

      Em relação a avaliação visual os tubos deverão ter as seguintes características: serem lisos, 
principalmente o lado interno, ter a periferia externa (extremidades- macho e fêmea) sem os cantos 
quebrados, não possuir a ferragem exposta em nenhuma das faces, não apresentar sinais de trincas no 
concreto. 
             A empresa fornecedora dos tubos deverá apresentar o Laudo de ensaio de Resistência a 
Compressão Diametral. 
 
5.4. TRANSPORTE: 



   
  
 

 

            No transporte, deve garantir a imobilidade transversal e longitudinal das peças, assim como o 
adequado empilhamento em camadas. Quando se utilizam cabos de aço para amarração, os tubos 
devem estar convenientemente protegidos nas bordas, para evitar danos superficiais que possam afetar 
negativamente sua durabilidade e funcionamento. 
 O carregamento dos tubos nos caminhões , para o transporte até as obras, deverá   ser feito por 
equipamento adequado. 
 O transporte inclui carregamento, translado e descarregamento. 
 
5.5. DESCARGA E ESTOCAGEM: 
 No descarregamento, devem ser manipulados com acessórios adequados, tais como cabos de 
aço ou cintos apropriados para içamento de cargas. 
 Em nenhuma hipótese deve – se laçar os tubos pelo diâmetro interno. 
 Recomenda – se que os tubos não devem ser rolados e lançados sobre pneus ou diretamente no 
solo. Os tubos não devem ser apoiados sobre partes isoladas da ponta bolsa, e sim no corpo do tubo, 
quando estocadas em posição horizontal. 
           Os tubos serão descarregados e estocados no local da obra, sendo este local devidamente 
sinalizado. 
 
6.  PROCESSO EXECUTIVO: 
 
6.1.  GENERALIDADES: 
           A execução da canalização será conforme a Norma 15645/2009 – Execução de obras de esgoto 
sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto. 
 
6.2. MATERIAIS: 
          Os materiais a serem empregados na execução da micro-drenagem, ou seja: tubos de com 
concreto simples ou armado, cimento, agregado graúdo e miúdo, água, formas de madeira, ferro e 
tijolos maciços deverão satisfazer integralmente as especificações da ABNT, referentes às 
características e requisitos de qualidade. 
          O concreto a ser utilizado deverá seguir as indicações constantes no projeto de drenagem 
elaborado. 

A mão de obra a ser utilizada também deverá ser de boa qualidade, com profissionais 
qualificados e habilitados para a execução dos serviços propostos no projeto. 
 
6.3 EQUIPAMENTOS: 
         Os equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços projetados são: 

               - escavadeira hidráulica, retro escavadeira e caminhão basculante; 
               - betoneira e vibrador para concreto; 
               - compactador de solos do tipo “sapo”, e soquete manual; 
               - ferramentas diversas, tais como: pá, carrinho de mão, nível, colher de pedreiro, prumo, etc. 
               - equipamento de topografia como estação total, teodolito e nível de precisão. 
 
 
 



   
  
 

 

 
 
 

6.4 EXECUÇÃO: 
 
6.4.1. Locação: 
           Antes do início dos serviços de escavação, para a implantação dos dispositivos de drenagem, o 
executante da obra deverá proceder à locação de todos os elementos da drenagem mediante 
equipamento de topografia. 
 
6.4.2. Escavação: 
            As escavações deverão ser executadas de acordo com o alinhamento e cotas indicadas nos 
projetos e a compactação do fundo da vala deverá atingir uma densidade  de 95% do Proctor Normal. 
 O material proveniente da escavação deverá ser destinado a um local apropriado, não devendo 
ser acumulado em excesso sobre a pavimentação existente. 
  
6.4.3. Caixas Coletoras e Rede: 

        Após os serviços de escavação e compactação do fundo das valas, os tubos deverão ser 
cuidadosamente alinhados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em todo o 
seu perímetro, observando-se o alinhamento e os caimentos indicados no projeto, tomando-se o 
cuidado para que a tubulação tenha o caimento uniforme, evitando que haja deflexões verticais e/ou 
horizontais na tubulação. 
            As caixas coletoras deverão ser locadas mediante aparelho de topografia. Conforme o 
projeto elaborado têm-se os seguintes tipos de dispositivos de drenagem: Caixa Boca de Lobo com 
Grelha – BLG, dotada de grelha metálica e Caixa de Inspeção dotada de tampa de concreto. 
           As Caixas CI terão na sua parte superior uma tampa de concreto armado de Resistência 
Característica Fck ≥ 20,0 Mpa e uma malha de ferro de ø 10,0mm cada 10,0cm. As paredes laterais 
das caixas serão construídas de tijolos maciços espessura de 20cm e apoiadas sobre uma laje de 
concreto simples de Fck ≥ 20,0 Mpa.  As paredes das caixas, internamente serão revestidas com 
chapisco e emboço de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2;6, desempenados e alisados na 
espessura final de 2cm.  
        As Caixas BLG deverão possuir uma grelha metálica com barra de aço ½ 1.1/2” soldadas 
conforme detalhado no projeto, sendo fixadas nas paredes das caixas já finalizadas (altura, largura e 
comprimento) com argamassa de cimento e areia com traço 1:4. 
              Todos os dispositivos de drenagem estão projetados e detalhados em pranchas e desenhos, 
além dos elementos necessários para a sua locação. 
               Após a execução da tubulação e das caixas deverá ser procedido o reaterro das valas até a 
altura adequada para os locais onde deverá ser reconstruído o pavimento original. Onde não haverá 
a construção do pavimento o reaterro deverá ser executado até a altura do pavimento existente.  
Todo o reaterro será executado com o mesmo material retirado das valas de escavação e sua 
compactação deverá ser feita mediante camadas de no máximo 20,0cm (vinte centímetros) de 
espessura e devidamente compactadas com soquete mecânico até que se atinja o grau de 
compactação de 95%, com base nos parâmetros obtidos no ensaio com energia de Proctor Normal. 



   
  
 

 

               O espaço resultante entre as paredes das caixas e do terreno escavado deverão ser 
preenchidos com material argiloso e compactado com os mesmos procedimentos citados acima. 

 
7.  LIMPEZA DA OBRA 

Quando do término dos serviços o responsável pela execução dos mesmos deverá proceder à 
limpeza geral de todo o pavimento e do canteiro de obra deixando-o limpo e livre de todo o 
entulho e do solo resultante sobre o pavimento. 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1- Os tubos entregues com características diferentes da especificação técnica, serão devolvidos, 
correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da Empresa 
Fornecedora; 

2- Caso a qualidade dos materiais não corresponda às especificações, os materiais serão recusados 
pela Fiscalização e a Fornecedora deverá providenciar sua remoção imediatamente, sob pena de 
perda do material após 10 (dez dias) úteis; 

3- As especificações dos materiais não expressamente declaradas neste memorial deverão 
obedecer às normas técnicas pertinentes. 

4- Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão 
ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil, nos termos 
da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18. 

5- A sinalização das vias para a execução dos serviços será de responsabilidade da contratada, 
sendo responsável por possíveis ocorrências ocasionadas pela má sinalização. 

6- Quando ocorrer a falta de definição precisa no projeto, no que diz respeito a modelos, tipos, 
qualidades ou dimensões dos materiais, a contratada efetuará consulta à fiscalização. 
 
 

Não-Me-Toque/RS, 17 de março de  2017. 

 

 
  
               Eng. Civil Luciara Becker                                                          Armando Carlos Roos 
                     CREA/RS 101634-D                                                                Prefeito Municipal 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM RESÍDUO ASFÁLTICO A 

QUENTE FABRICADO 

 
Obra: Terraplenagem e Pavimentação com resíduo asfáltico fabricado a quente 
Local: Ruas Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo 
Área a pavimentar: 11.078,00 m² 
 
                O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem como objetivo descrever 
materiais e técnicas aplicativas referentes a terraplenagem e pavimentação com resíduo asfáltico 
fabricado a quente para melhorar a infraestrutura nas ruas do Bairros Industrial no município de 
Não-Me-Toque/RS. 
 
1.  GENERALIDADES 
               Serão realizados serviços de terraplenagem e  pavimentação com resíduo asfáltico a quente 
fabricado de pavimentos flexíveis de vias públicas.  
 
Rua Pará: (trecho compreendido entre a Rua Amazonas até a Avenida Brasília). 
- Extensão da rua  =  131,00 m; 
- Largura da rua   =  8,00 e 11,00 m; 
- Área  =  ((10+10)x11) + (111x8) = 220 + 888 = 1.108,00 m2. 
 
Rua Amazonas: (trecho compreendido entre a Avenida Belém  até o o final do trecho). 
- Extensão da rua  =  236,00 m; 
- Largura da rua   =  10,00 e 11,00 m; 
- Área  =  ((10x7)x11) + (166x10) = 770 + 1660 + 44(encaixe) = 2.474,00 m2 
 
Rua Goiás: (trecho compreendido entre a Avenida Belém e Rua Maranhão). 
- Extensão da rua  =  128,00 m; 
- Largura da rua   =  10,00 e 11,00 m; 
- Área  =  ((10+10)x11) + (108x10) = 220 + 1.080 = 1.300,00 m2 
 
Rua Piauí: (trecho compreendido entre a Avenida Belém e Rua Maranhão). 
- Extensão da rua  =  128,00 m; 
- Largura da rua   =  10,00 e 11,00 m; 
- Área  =  ((10+10)x11) + (108x10) = 220 + 1.080 = 1.300,00 m2 

 
Rua Maranhão: (trecho compreendido entre a Rua Amazonas até o final da rua). 
- Extensão da rua  =  393,00 m; 
- Largura da rua   =  9,00 e 11,00 m; 
- Área  =  ((10+31+31+27)x11) + (321x9) = 1.089 + 2.646 = 3.735,00 m2 
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Rua Santa Catarina: (trecho compreendido entre as Ruas Amazonas e São Paulo). 
- Extensão da rua  =  84,00 m; 
- Largura da rua   =  5,00 e 7,00 m; 
- Área  =  ((10+10)x7) + (64x5) = 140 + 320 = 460,00 m2 
 
Rua São Paulo: (toda rua). 
- Extensão da rua  =  12,00 m; 
- Largura da rua   =  5,50 e 7,00 m; 
- Área  =  ((10+10+7)x7) + (93x5,50) = 189 + 512 = 701,00 m2; 
 
 
2.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
            Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de 
forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  
          A contratada deverá, a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes 
de obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que 
apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus 
para a Prefeitura Municipal . 
        Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 
transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. 
 
3.PARTE INTEGRANTE DOS SERVIÇOS: 
              Será de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de mão de obra, materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias aos serviços de execução da pavimentação. O transporte de 
materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o local dos serviços.  O transporte de todos 
os resíduos resultantes da execução dos serviços até os locais indicados pela Prefeitura Municipal. 
 
4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
          A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e posturas 
relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação trabalhista e social, 
no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço. 
          Será exigia Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA. 
          A obra deverá ser mantida limpa e livre de qualquer entulho.  
          A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal, materiais e o que mais 
se fizer necessário para a execução integral dos serviços. 
          A Contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de 
segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados pela Fiscalização, tais como: 
uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária e outros. 
         Os veículos/equipamentos, ferramentas, e materiais necessários ao bom desempenho dos 
serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a 
Contratada a substituir aqueles que não atenderem a estas exigências. 
 
5. LOCAÇÃO IMPLANTAÇÃO : 
                Antes da realização dos serviços de terraplenagem, deverá ser locado através dos elementos 
geométricos. 
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OBS.: A empresa contratada será responsável pelos serviços de locação. 
 

6. SERVIÇOS DE CORTE E ATERRO 
               Os serviços de corte de solo serão executados pela Empresa Contratada com 
acompanhamentos de topografia. 

 
7. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 
                A regularização do sub-leito terá no mínimo de 20 cm de espessura e deverá ser 
compactada com grau de compactação de 100% referente ao Proctor Normal.  
                 Na condição de ser utilizado outro material na regularização do sub-leito, este deverá ser 
caracterizado  e apresentar as seguintes características mínimas: 

  CBR > 8% 
  Expansão < 2% 
  Diâmetro máximo da partícula < 7,6mm 

 
7.1.Equipamentos: 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para execução dos serviços de 
regularização do sub-leito: 

a) Motoniveladora pesada com escarificador; 
b) Carro tanque distribuidor de água; 
c) Rolos compactadores estáticos do tipo pé de carneiro e liso; 
d) Grade de discos; 
e) Pulvi-misturador; 
f) Equipamentos para escavação, carga e transporte de material. 
 

7.2.Execução: 
Após a conclusão dos serviços de corte de material e em conformidade com as seções 

transversais, proceder-se-á ao início dos serviços de regularização do sub-leito das pistas a serem 
pavimentadas, bem como a compactação do mesmo. 

Adição de material deverá ser executado no caso de haver a necessidade de se atingir as 
cotas previstas no greide de projeto. Deverá ser procedida uma escarificação geral na área a ser 
trabalhada, na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 
compactação e acabamento.  

  
7.3. Controle Tecnológico: 

No controle tecnológico da regularização do sub-leito deverão ser realizados os seguintes 
ensaios: 

a) Um ensaio de compactação na energia do Proctor Normal a intervalos máximos de 
100m; 

b) Uma determinação do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da 
compactação; 

c) Ensaios de caracterização (LL, LP, Granulometria), com espaçamento máximo de 200m 
de pista e no mínimo, um grupo de ensaios por dia; 

d) Uma determinação de massa especifica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 
100m de pista, próximo aos locais onde foram coletadas as amostras para o ensaio; 
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e) Um ensaio de compactação, obedecendo sempre a ordem LD, LE, E, LD, etc; a 0,60m 
do bordo, ou nos locais onde a Fiscalização julgar necessário; 

c) Um ensaio de ISC com a energia de compactação do Proctor Normal, com espaçamento 
máximo de 300m de pista e no mínimo um ensaio por dia. 

O subleito que não estiver de acordo com as condições aqui fixadas, deverá ser re-trabalhado 
de modo a satisfazer as mesmas. 
                Após a execução da regularização, proceder-se-á a re-locação e ao nivelamento do eixo e 
dos bordos. A superfície acabada não deverá apresentar depressões que permitam o acúmulo de água, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 3cm, em relação às cotas de projeto; 
b) + 10cm, quanto à largura da plataforma. 

 

8. PINTURA DE LIGAÇÃO 
            O ligante betuminoso destinado a promover a aderência entre a base e o revestimento 
betuminoso, ou entre camadas betuminosas. 
            A emulsão asfáltica tipo RR-1C. A taxa de aplicação de ligante é de 0,3 a 0,4 l/m². A emulsão 
deverá ser diluída em água na proporção de 1:1 para garantir a uniformidade na distribuição. A taxa 
de aplicação diluída é da ordem de 0,6 a 0,8 l/m². 
 
8.1.Equipamento: 

            O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação 
uniforme do material. Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil 
observação, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções 
localizadas. As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas de 
dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de espalhamento, pelo 
menos até 4m. O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e 
agitação do material de imprimação. 
 
8.2.Execução: 

 
      a) É de responsabilidade da contratada a proteção dos serviços e materiais contra ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los; 
 

b) Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação  em decorrência da 
ruptura; 
  
c) Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento do 
material asfáltico. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 100 
segundos Saybolt-Furol para asfaltos diluídos; 
 
d) Para evitar a superposição na junção de duas aplicações, o distribuidor deve possuir dispositivos 
que permitam a interrupção imediata do fluxo de asfalto. Se necessário, para evitar gotejamento, deve 
ser colocada uma vasilha sob todos os bicos, no fim da aplicação. O trecho pintado anteriormente 
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será protegido com papéis espalhados sobre a superfície, em uma distância suficiente para que o 
distribuidor possa atingir a velocidade adequada, com os bicos da barra distribuidora funcionando em 
regime de pressão uniforme. Esses papéis, após a aplicação, serão removidos e destruídos. Qualquer 
falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida; 

 
e) Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 
sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, 
fazendo-se a imprimação da faixa adjacente, assim que na primeira for permitida a sua abertura ao 
trânsito.  
 
 
9. PAVIMENTO FLEXÍVEL COM RESÍDUO ASFÁLTICO A QUENTE FABRICADO 
 
             Será aplicada uma camada com espessura de 7 cm compactados.  
 
9.1.Material: 
             O material para ser utilizado na fabricação do resíduo asfáltico a quente deve ter 
granulometria como segue abaixo: 

 

 Faixa granulométrica especificada para o resíduo asfáltico a quente 

Peneira Percentagem Tolerância máxima 

1/2” 100 ± 9% 

3/8” 80-100 ± 8% 

Número 4 55-75 ± 6% 

Número 8 35-50 ± 4% 

Número 30 18-29 ± 4% 

Número 50 13-23 ± 4% 

 
            A granulometria deve ser determinada por lavagem. As misturas dos agregados devem 
apresentar perda no ensaio de Abrasão Los Angeles máximo de 40%, perda máxima no ensaio de 
sanidade de 10%, equivalente de areia não menor de 50% e índice de lamelaridade máximo de 50%.  
               O agregado graúdo consistirá de material do qual, no mínimo 90% em peso devem ser 
partículas tendo, pelo menos, duas faces britadas e o agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou 
mistura de ambos. O mesmo consistirá de material contendo, no mínimo, 70% em peso de partículas 
com, pelo menos, duas faces britadas na fração que passa na peneira nº 4 e fica retida na nº 8.   
               Deverá ser utilizado CAP 50/70 como ligante na mistura, aditivado com dope se necessário. 
O teor mínimo que deverá ser utilizado é de 1,5% na mistura.  
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9.2. Equipamento: 

São previstos os seguintes equipamentos: 
• Usina; 
• Motoniveladora; 
• Rolo compactador vibratório; 
• Caminhões. 
 
9.3.Execução: 
               A superfície Do subleito que receberá a camada de resíduo deverá estar pintada. 
              A temperatura de aplicação do cimento asfáltico na mistura deve ser determinada para o tipo 
de ligante, empregados em função da relação temperatura / viscosidade. A temperatura ótima 
corresponde à viscosidade 85 ± 10 segundos Saybolt-Furol. Entretanto, não devem ser feitas misturas 
com o ligante a temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC. 
               O agregado antes de ser lançado na mistura deverá ser secado e aquecido até os limites da 
temperatura de aquecimento previsto para o ligante. Em nenhum caso o agregado será introduzido a 
uma temperatura de mais de 10ºC acima da temperatura do material betuminoso. 
               O Residuo Asfaltico Fabricado deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos 
veículos basculantes. Quando as condições climáticas, associadas à distância de transporte o exigirem 
ou quando determinado pela Fiscalização, todas as cargas de mistura deverão ser cobertas por lona 
de tamanho suficiente para abrigar toda a carroceria. 
 Para proceder o espalhamento do material, utilizar-se-a a motoniveladora, com intuito de 
espalhar e distribuir de forma uniforma camadas de Residuo ao longo da extensão da pista conforme 
projeto.  
 O Residuo Asfaltico Fabricado será distribuído por caminhão basculante e dada a espessura 
com motoviledora. Somente poderão ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima 
dos 10ºC e com tempo não chuvoso.  
            Imediatamente após a distribuição do Residuo Fabricado, tem início a rolagem. A rolagem 
inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada à temperatura do ar 
esteja entre 150°C e 190°C. Será executado com rolo compactador vibratório. 
 Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a 
compactação especificada. 
              Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca de marcha, 
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverão 
ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura nos pneus. 
             As juntas longitudinais de construção, no caso de execução de duas ou mais camadas 
sucessivas de concreto asfáltico, deverão ficar desencontradas e separadas de no mínimo 20 cm. 
             Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o completo 
resfriamento. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 
transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. 
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2. Todas as despesas relativas à execução dos serviços contratados, tais como: materiais, mão-
de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, encargos sociais e 
etc. 

3. Os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade, 
considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 
materiais aprovados pela Fiscalização e com mão-de-obra qualificada, em tempo hábil, para 
que não venham a prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a Contratada com o 
ônus decorrente do fato. 

4. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas necessárias para 
a execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento das áreas existentes, e que 
resultem num todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

5. Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão 
ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil, nos 
termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18. 

6. Quando ocorrer a falta de definição precisa no projeto, no que diz respeito a modelos, tipos, 
qualidades ou dimensões dos materiais, a contratada efetuará consulta à fiscalização. 
 

                                                                          Não-Me-Toque/RS, 16 de março de 2017. 

   

  

                           _________________                                                     _______________ 
                         ARMANDO CARLOS ROOS                                                LUCIARA BECKER 
                            PREFEITO MUNICIPAL                                             ENG.º CIVIL CREA 101634-D 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
(     ) GLOBAL    ( X ) INDIVIDUAL

 OBRA:       Terraplenagem e pavimentação com resíduo asfáltico a quente fabricado
 LOCAL:     Ruas Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo
Área: 11.078,00 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO
ITEM R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
TERRAPLENAGEM -               11.034,26     60,00     7.356,18     40,00   18.390,44   8,87       
MOVIMENTO DE TERRA 3.896,12      70,00   1.113,18       20,00     556,59        10,00   -               5.565,89     2,69       
MICRODRENAGEM 21.748,44    70,00   6.213,84       20,00     -              3.106,92      10,00     31.069,20   14,99     
PAVIMENTAÇÃO COM RESÍDUO FABRICADO -               66.017,68     45,00     73.352,98   50,00   14.670,60    10,00     146.705,95 70,78     
LIMPEZA DA OBRA 1.384,75      25,00   1.384,75       25,00     1.384,75     25,00   1.384,75      25,00     5.539,00     2,67       

TOTAL PERÍODO 27.029,31    13,04   85.763,71     41,38     82.650,49   39,88   19.162,27    9,25       207.270,48 100,00   

TOTAL GERAL 27.029,31    13,04   112.793,02   54,42     195.443,51 94,29   214.605,78  103,54   207.270,48 100,00   

Luciara Becker
Eng civil CREA/RS 101634-D

TOTAL ACUMULADO4º MÊS1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Crono pavimentacao residuo ruas industrial 2017



ORÇAMENTO

BDI = 25%
Nos custos unitários esta incluído o BDI

Área: 11.078,00 m²

CÓDIGO TOTAL TOTAL TOTAL 
SINAPI/DAER MAT. M. OBRA DO ITEM MAT. M. OBRA

1 TERRAPLENAGEM
73822/002 1.1 Limpeza  raspagem mecanizada (motoniveladora) m2 3.692,67      0,49               0,10           0,59           1.809,41       369,27         2.178,67              

72961 1.2 Regularização e compactação sub-leito 100% P.N. até 20 cm m2 3.692,67      2,50               1,35           3,85           9.231,67       4.985,10      14.216,77            
72829 1.3 Escavação, carga e transporte material 1ª Cat egoria m3 95,00           18,00             3,00           21,00         1.710,00       285,00         1.995,00              

Subtotal 18.390,44            

2 MOVIMENTO DE TERRA
3061 2.1 Escavação de vala p/ implantação de caixas e tubulações até 1,5 m m3 136,80         9,00               4,00           13,00         1.231,20       547,20         1.778,40              

76444/002 2.2 Reaterro mecânico e compactação de valas m3 68,40           14,00             8,50           22,50         957,60          581,40         1.539,00              
DAER 2015 2.3 Limpeza das valetas m 2.183,00      1,03               1,03           2.248,49       -               2.248,49              

Subtotal 5.565,89              

3 MICRODRENAGEM
7785 3.1 Tubos de concreto BSTC Ø 400 PS2 m 58,00           38,90             38,90         2.256,20       -               2.256,20              

3.2 Tubos de concreto BSTC Ø 400 PA1 m 32,00           73,50             73,50         2.352,00       -               2.352,00              
3.3 Tubos de concreto BSTC Ø 600 PS2 m 60,00           72,90             72,90         4.374,00       -               4.374,00              

73724 3.4 Execução de bueiro tubular de concreto Ø 400 PS2 e c/ argamassa 1:3 (ci:ar) m 90,00           9,00               15,30         24,30         810,00          1.377,00      2.187,00              
3.5 Execução de bueiro tubular de concreto Ø 600 PS2 e c/ argamassa 1:3 (ci:ar) m 60,00           15,00             30,00         45,00         900,00          1.800,00      2.700,00              

83659 3.6 Caixa coletora boca lobo, tipo BLC Ø 400 mm unid 6,00             750,00           400,00       1.150,00    4.500,00       2.400,00      6.900,00              
3.7 Caixa coletora boca lobo, tipo BLC Ø 600 mm unid 3,00             850,00           450,00       1.300,00    2.550,00       1.350,00      3.900,00              
3.8 Adequação das caixas existentes de alvenaria com grade unid 6,00             450,00           350,00       800,00       2.700,00       2.100,00      4.800,00              
3.9 Construção de muro de testa unid 1,00             1.100,00        500,00       1.600,00    1.100,00       500,00         1.600,00              

Subtotal 31.069,20            

4 PAVIMENTAÇÃO COM RESÍDUO A QUENTE FABRICADO
72942 4.1 Pintura de ligação com RR-1C inclusive material e transporte m2 11.078,00    0,80               0,20           1,00           8.862,40       2.215,60      11.078,00            
72843 4.2 Transporte do CBUQ, adotando uma média de 53km da usina até o lançamento m3 11.078,00    1,00               0,68           1,68           11.078,00     7.533,04      18.611,04            
72965 4.3 Resíduo asfáltico a quente e=7,00cm compactado, incluso material e aplicação ton 1.560,23      71,00             4,00           75,00         110.776,01   6.240,90      117.016,91          

Subtotal 146.705,95          

5 LIMPEZA DA OBRA
9537 5.1 Limpeza da obra m2 11.078,00    0,20               0,30           0,50           2.215,60       3.323,40      5.539,00              

Sub total 5.539,00              

207.270,48     

Não-Me-Toque/RS, 17 de março de 2017
 

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal  CREA/RS 101.634-D

 OBRA:       Terraplenagem e pavimentação com resíduo asfáltico a quente fabricado

 LOCAL:     Ruas Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo

VAL. UNIT.
VAL. TOTALQUANT.ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

TOTAL
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CÁLCULO DE BDI

Planilha de composição de Benefícios e Dispesas Indiretas (BDI)

Obra  Terraplenagem e pavimentação com resíduo asfáltico a quente fabricado

 LOCAL:                                                            Ruas Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo
Regime de trabalho: Mão de obra mensalista desonerada

IMPOSTOS DE TAXAS INCIDÊNCIA

IMPOSTOS E TAXAS VARIÁVEIS* MÍNIMA MÁXIMA
Administração Central 5,44% 3,00% 5,50%
Seguros e Garantias 0,80% 0,80% 1,00%
Riscos 0,97% 0,97% 1,27%
Despesas Financeiras 1,27% 0,59% 1,39%
Lucro 8,63% 6,16% 8,96%

IMPOSTOS OBRIGATÓRIOS
A - PIS 0,65%
B - COFINS 3,00%
C - ISS (municipal) 2,00%

TOTAL DE BDI 25,00%

Não-Me-Toque/RS, março de 2017

            Eng. Civil Luciara Becker
             CREA/RS 101.634-D



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

Obra  Terraplenagem e pavimentação com resíduo asfáltico a quente fabricado
 LOCAL:                                   Ruas Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Piauí, Santa Catarina e São Paulo
Regime de trabalho: Mão de obra mensalista desonerada

GRUPO A
Neste grupo estão incluídas as obrigações, que incidem diretamente sobre a folha de pagamento e 
que são regulamentadas de acordo com a legislação competente

Item Contribuição %
A1 INSS 0,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salário Educação 2,50%
A7 Seguro contra Acidente de Trabalho INSS 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%

Total 17,80%

GRUPO B
Neste grupo são considerados os dias em que não há prestação de serviço, mas que o funcionário
tem direito de receber sua remuneração. Sobre estes dias incidem também os encargos do grupo A
Antes de apresentar o demonstrativo do cálculo dos encargos do grupo B, calculam-se as horas
efetivamente trabalhadas por ano de acordo com alguns parâmetros

Item Contribuição %
B1 Repouso semanal remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxílio Enfermidade 0,55%
B4 13 ° Salário 7,25%
B5 Licença Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuvas 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 7,00%
B10 Salário Maternidade 0,02%

Total 15,53%

GRUPO C
Neste grupo estão os encargos pagos diretamente aos empregados e, assim sendo, os que não
incidem sobre eles os encargos do Grupo A
Eles são previstos de acordo com a legislação

Item Contribuição %
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,00%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 3,03%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,74%
C5 Indenização Adicional 0,38%

Total 11,24%

GRUPO D
Neste grupo estão os encargos referentes a incidência sobre outros encargos ou seja:

Item Contribuição %
D1 Reincidência do Grupo A sobre B 3,03%

D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 0,38%
Total 3,41%

TOTAL dos Encargos Básicos: 47,98%

Não-Me-Toque/RS, março de 2017

            Eng. Civil Luciara Becker
             CREA/RS 101.634-D








