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1.

APRESENTAÇÃO

O presente volume tem por objetivo descrever as atividades que deverão ser
levadas a termo, bem como as soluções e respectivas metodologias adotadas no
Projeto de Engenharia para Pavimentação Asfáltica da rua Nicarágua.
O Projeto ora apresentado pela Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio
Ambiente da Prefeitura de Timbó, tendo como responsável técnico o Engº. Civil
Moacyr Cristofolini Júnior, cujas principais referências são:
 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – (anexo)
 O Projeto é apresentado em um volume, cujas respectivas finalidades e
matérias correspondentes:
Na parte referente ao Relatório do Projeto é feita uma descrição dos serviços
executados, bem como a apresentação dos resultados obtidos. Em relação à
Memória Justificativa são expostos todos os estudos e projetos levados a efeito,
apresentando as soluções adotadas.
Todas as plantas, desenhos, detalhes construtivos e quadros necessários à
execução do Projeto.
2.

INFORMATIVO DO PROJETO

O presente item tem como objetivo fornecer informações gerais a respeito do
Projeto de Engenharia para Reperfilagem Asfáltica do Prolongamento da Rua
Nicarágua.
A rua Nicarágua está situada no perímetro urbano do município de Timbó, no
bairro Nações. O trecho da rua Nicarágua tem seu início na rua Marechal
Deodoro), totalizando 423,85 metros de extensão.
A rua está implantada e seu eixo se encontra consagrado, as diretrizes de
projeto, de maneira geral, consistem na melhoria do greide existente para
implantação do gabarito projetado. Nos locais aonde é possível não será feito
remoção de material, e o greide será levantado até a cota final do pavimento.
Deverão ser removidos os solos que apresentarem baixa capacidade de suporte
(ISC < 2%). No aterro dos passeios prever utilização de material de jazida.
Quanto ao composto de pavimentação, a solução adotada corresponde a
duas camadas de CBUQ, base de brita graduada e reforço do sub-leito com
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material selecionado de jazida (CBR>20%). Para efeito de otimização dos custos,
a solução proposta preocupa-se em aproveitar o material do sub-leito existente,
removendo eventuais borrachudos e completando com material de jazida
(CBR>20%) até atingir a cota determinada tanto no eixo quanto nos bordos.

3.

PROJETO SINALIZAÇÃO

3.1.

Considerações Iniciais

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de
segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização
adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos
e pedestres que nela circulam.
3.2.

Sinalização Horizontal
A sinalização horizontal abrange as marcações feitas no pavimento como
geometria, cores, posições e refletorização adequadas. Tem como função
organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos
em situação com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos;
complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.
Estão contidas nesta categoria todas as faixas e indicações descritas
diretamente sobre a via com intuito de orientar e ou direcionar o trafego incidente
sobre ela.
3.3.

Resultados Obtidos
Todos os dispositivos de sinalização deverão ser executados conforme
detalhes tipo apresentados no Projeto de Execução.
4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

4.1. Normas Gerais de Trabalho
A empresa contratada vencedora deverá submeter-se à equipe de fiscalização,
bem com ao Projeto de Engenharia para Reperfilagem Asfáltica da rua Nicarágua.
Os serviços deverão obedecer ao traçado, as cotas, as seções transversais, as
dimensões, as tolerâncias e as exigências de qualidade dos materiais indicados
pela equipe de fiscalização, do Projeto e das Especificações de Serviços. Embora
as medições, amostragens e os ensaios possam ser considerados como evidência
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dessa observação, ficará a exclusivo critério da fiscalização, julgar se os serviços e
materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de
serviços. Sua decisão, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser
final.
A contratada deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão
adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até
a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato, como também será
considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços.
Todo o pessoal da contratada deverá possuir habilitação e experiência para
executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. Qualquer
encarregado, operário ou empregado da contratada que na opinião da equipe de
fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos,
deverá, mediante solicitação por escrito da equipe de fiscalização, ser afastado,
imediatamente pela contratada.
A contratada deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
que venham a ser necessários para executar, satisfatoriamente, os serviços. Todos
os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências
dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. A equipe
de fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer
equipamento não satisfatório.
Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações
vigentes. Caso a equipe de fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da
contratada à apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos
materiais acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório.
É de responsabilidade da contratada o controle tecnológico e apresentação e laudo
Técnico de controle Tecnológico, e apensado a este, os resultados dos ensaios
realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT.
Os ensaios e verificações serão executados pelo laboratório designado pela
contratada ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório designado pela
equipe de fiscalização.
4.2. Segurança Preventiva
A sinalização preventiva e indicativa para execução da obra deverá atender os
seguintes itens:
a) A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término
desta adequar e manter a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela
equipe de fiscalização, obedecendo as leis municipais vigentes. Qualquer incidente
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que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo não
cumprimento da sinalização de obra, os danos ocorridos serão de responsabilidade
da empresa executora.
b) As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação,
inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de
execução da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da equipe de fiscalização.
c) Toda sinalização preventiva e indicativa da obra deverá rigorosamente
seguir os padrões da legislação vigente. As operações e encargos para a sua
execução, inclusive fornecimento e instalação, não serão pagos diretamente, mas
sim através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de
serviços do contrato.
4.3.

Especificações Técnicas
As especificações têm como premissa zelar pela segurança, eficiência e
qualidade das obras durante sua implantação nas etapas de terraplenagem
pavimentação, serviços complementares e sinalização.
A metodologia de execução do conjunto de serviços projetado na rua Grécia
deverá estar em conformidade com as especificações estabelecidas pelo DNIT,
materializadas no Manual de controle de qualidade intitulado como
“Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”. Nos itens a seguir serão
descritas as fases básicas de execução dos serviços para implantação da obra.

A.

Locação da Obra
a) A contratada deverá ter equipe de topografia em campo por período
integral na obra garantindo a implantação do projeto previsto, acompanhando as
atividades de execução e medição dos serviços relacionados à mesma.
b) Efetuar a localização e marcação das áreas em função de sua utilização,
conforme projeto, por equipe de topografia própria da construtora.
B.

Pavimentação Asfáltica

a) Aplicar a pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C utilizado
caminhão espargidor provido de barra de espargimento. Não será permitida
qualquer execução sem a devida liberação por parte da fiscalização, autorizando
cada etapa da aplicação. A constituição de aplicação da pintura de ligação deverá
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obedecer às especificações do DNER ES 307/97. Sendo que a taxa de aplicação
da emulsão diluída deverá ser na ordem de 0,8 a 1,0 l/m2.
b) O lançamento da camada de C.B.U.Q. deverá ser com equipamento
mecânico tipo vibro-acabadora e compactada por rolos pneumático e liso
vibratório. A execução do revestimento deverá atender a especificação do DNIT
031/2004 ES.
c) A camada projetada tem espessura mínima de 5 cm, e será aplicada ao longo
de toda a extensão do projeto, bem como saídas de ruas transversais.
d) O cimento asfáltico a ser empregado e o CAP 50/70, especificado na EB-78 da
ABNT.
e) A distribuição do CBUQ será efetuada por acabadora automotriz, capaz de
espalhar e confrontar a mistura ao alinhamento, cotas e abaulamento requeridos pelo
projeto.
f) O traço do material devera ser desenvolvido por técnicos devidamente
habilitados com o devido acompanhamento da equipe de fiscalização.
g) A compressão da mistura asfáltica será efetuada por rolos pneumáticos e rolos
compressores de rodas metálicas lisas tipo Tandem. As demais especificações seguem
as normas do manual de pavimentação do DNIT.

h) Somente após a liberação da aplicação de pintura de ligação pela
fiscalização, será possível iniciar a implantação da camada de C.B.U.Q. O
lançamento da camada deverá referenciar-se pela marcação topográfica conforme
larguras projetadas, distribuída em acabadora automotriz capaz de espalhar e
conformar dentro das especificações pré-estabelecidas.
i) A construtora deverá apresentar a composição da mistura do concreto
asfáltico usinado à quente (C.B.U.Q.), devendo atender as especificações técnicas
do DNIT 031/2004 ES, antes do inicio dos serviços para análise e posterior
liberação de execução.
j) Durante a execução das camadas a contratada terá a incumbência de
realizar o controle tecnológico dos materiais utilizados na pavimentação da via. Os
materiais deverão atender as especificações do DEINFRA/SC e do DNIT. Os
ensaios geotécnicos de controle dos materiais, exigido pelas especificações de
serviço, deverão ser anexados às Medições Mensais.
k) Ao longo da execução da obra serão realizados ensaios pela equipe de
Fiscalização, os quais serão confrontados.
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Sinalização Horizontal
O material deverá atender as especificações do NBR 13132, Termoplástico
para sinalização horizontal aplicado pelo processo de extrusão, da ABNT.
Descrição do material a ser utilizado para a demarcação viária:
Termoplástico formulado com resinas de alta resistência à abrasão, pigmentos
resistentes ao calor e à luz ultravioleta e microesferas de vidro. Idealizado para ser
aplicado por EXTRUSÃO, apresenta excelente retenção de cor, alta refletividade
devido à boa retenção das microesferas de vidro e ótima aderência. Recomendado
para aplicações em demarcações que exijam alta resistência ao desgaste, tais
como faixas de pedestres, legendas e zebrados em vias urbanas e rodovias de alto
volume de tráfego.
a) As micro-esferas esferas de vidro tipo “drop on” (Tipo II A - NBR 6831)
devem ser aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta de modo a
permanecer na superfície da película fornecendo desta forma retrorefletorização
imediata. Estas partículas devem obedecer à especificação DNER 373/97.
b) Espessura de 3,0mm na aplicação.
c) A secagem do termoplástico, dá-se após 5 min de sua aplicação, ou seja,
o tráfego é liberado muito mais rápido
d) Temperatura de aplicação: 180º a 200º C
C.

Equipamentos Mínimos de Execução
a) Equipamento mínimo, a disposição na obra, previsto para a perfeita
execução dos serviços nos prazos estabelecidos:





01 Caminhão espargidor;
01 Vibro-acabadora;
01 Rolo pneumático;
03Caminhões basculantes.

D.

Medição dos Serviços Executados
a) Os serviços serão medidos com base no Manual de controle de qualidade
intitulado como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”.
b) A medição deverá ser composta por corpo de medição anexando
planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de
localização, para melhor detalhamento, físico e planilhas de quantitativos dos
serviços executados anexados ao da licitação da obra, bem como o diário de obra
do período em questão.
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c) A liberação e medições dos serviços, nas unidades previstas no projeto,
seguirão as normas e especificações do DEINFRA/SC e do DNIT. Qualquer
alteração nos componentes previstos deverá ser aprovada previamente pela
Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Timbó.
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