
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: 05.070.404/0001-75 

 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   semiduobras@gmail.com  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

LOCAL: RUA MACAPÁ – CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para os Serviços 

de Pavimentação de Vias Urbanas em TSD na Vila Nova, Sede do município de 

Conceição do Araguaia. As especificações destinam-se definir perfeitamente todos os 

materiais e serviços a serem executados.   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas específicas e 

normas da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 3,0 m e afixada em vigotas de madeira. 

 

1.2 - Limpeza Mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal utilizando 

motoniveladora: 

      Será executada mecanicamente a raspagem do toda a via com remoção de camada 

vegetal 

1.3- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0 m³/16t e pá 

carregadeira sobre pneus 128 HP de caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg. 

 Todo entulho proveniente da limpeza da área será removida do local com carga 

mecânica utilizando pá carregadeira e caminhão basculante. 

1.4 - Transporte local com caminhão basculante de 6m³, rodovia com revestimento primário 

. 

Todo o entulho será removido para local pré-determinado através de caminhão basculante. 

1.5 – Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços acompanhamento 

e greide: 

 

A via será rigorosamente locada, de acordo com a planta da situação e níveis definidos 

nos projetos de arquitetura . 

 

2.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

2.1- Mobilização 

Os serviços de Mobilização compreendem o transporte de pessoal e        equipamentos 

até o local da obra. 

2.2- Desmobilização 

Os Serviços de Desmobilização compreendem a retirada de todos as sobra de                     

material , equipamento e pessoal da obra. 
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3.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A obra terá permanentemente a presença de encarregado e almoxarife e terá o 

acompanhamento de engenheiro semanalmente. 

 

4.0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

4.1- Barracão de obra em chapa de madeira compensada, cobertura em fibrocimento 6 

mm, incluso instalações 

Será construído barracão para depósito de material e apoio em tábua e cobertura em 

telha de fibrocimento e piso em cimentado liso nas dimensões indicadas na memória de 

cálculo. 

4.2-Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra coletivo de 2 módulos e 4,50 m², 

paredes chapas de madeira compensada plastificada 10 mm, telhas onduladas de 6mm de 

fibrocimento. 

Será construído em chapa de madeira compensada 10 mm e telhas onduladas 6 mm, piso 

em cimentado liso. 

4.3- Instalação Provisória de água 

  A obra será dotada de um torneira jardim ½” para suprimento da obra e confecção de 

argamassas. 

4.4- Instalação  Provisória de Energia 

  Será instalado provisoriamente um ponto de energia elétrica para utilização de        

equipamentos e ferramentas. 

 

5-0 – CONTROLE TECNOLÓGICO 

5.1 – Ensaio de compactação- amostras trabalhadas-solos 

                      Serão executadas ensaios de compactação do solo. 

 

6.0- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

 6.1- Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de corte de subleito (c/ 

trator esteira 160 HP). 

O material de revestimento será escavado nas jazidas com trator de esteira e pá 

carregadeira. 

6.2 – Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

Toda a via será regularizada com motoniveladora e compactada para receber a camada 

de base. 

6.3 – Material de Jazida (ao natural) para base de pavimentação, sem transporte 

(pedregulho ou piçarra)  

Material granular escavado para base. 

6.4- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³ e pá 

carregadeira 105 hp, cap 1,72 m³. 

O material de jazida , será carregado em caminhão basculante com a utilização de pá 

carregadeira e caminhão toco. 

 

6.5- Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³, rodovia com revestimento 

primário – bota fora, DMT- 10,0 km. 

O material de revestimento será transportado em caminhão basculante 6,0 m³ em estrada 

de terra. 

6.6—Espalhamento mecanizado(com Motoniveladora 140 HP)Material 1ª categoria 
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O espalhamento do cascalho se dará com uso de motoniveladora, deixando a pista de 

rolamento perfeitamento abaulada. 

 

6.7- Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100 % proctor normal 

exclusive escavação e carga e transporte de solo. 

Compactação da base com utilização de rolo compactador, grade de disco, 

motoniveladora e caminhão pipa. 

 

7.1-Meio Fio 

7.1.1- Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio 

fio e sarjeta conjugados 

Será executado manualmente com uso de enxadões e picaretas. 

 

7.1.2- Meio fio c/ sarjeta executados com extrusora sarjeta (30x10 cm) meio fio (15x 10 cm x 20 

cm) 

Será executado com extrusora em concreto fck= 15 mpa. 

7.2- Execução de Sarjetão em concreto simples fck= 20 mpa, incluindo regularização em 

concreto magro esp = 5cm 

7.2.1- Escavação manual a ceu aberto em material de 1ª categoria em profundidade até 0,5 m. 

Consiste nos serviços de escavação de valas para execução dos sarjetões. 

7.2.2- Execução de lastro em concreto (1:2,5:6 ) preparo manual 

Execução de lastro após escavação e compactação de cava. 

7.2.3- Forma de tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5 x 

Execução de formas de madeira para execução dos sarjetões conforme projeto. 

7.2.4- Concreto fck= 20 mpa, virado em betoneira sem lançamento 

Concreto fck= 20 mpa para execução dos sarjetões. 

7.2.5- Lançamento manual de concreto em fundações 

Aplicação do concreto nas formas. 

 

8.0- PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO 

8.1- Pavimentação Asfáltica 

Imprimação 

A execução consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da sub-base, 

para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência entre a base e 

o revestimento, e também para impermeabilizar a base. A área imprimada deverá ser varrida para 

eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou levemente umedecida. 

Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, 

entretanto, a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser 

usado.  
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A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

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

quantidade uniforme.  

 
Antes da execução dos serviços, deve ser implantada a adequada sinalização, visando à 

segurança do tráfego no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente durante a 

execução dos serviços.  

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de 

modo a eliminar todo e qualquer material solto.  

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade 

recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser 

fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento.  

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 

sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em uma faixa 

de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for 

liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego, depois da efetiva cura, 

deve ser condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias.  

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações 

devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término 

da aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, 

retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.  

Os procedimentos seguiram o exposto na norma DNIT 144/2014-ES “Pavimentação – 

Imprimação com ligante asfáltico – Especificação de serviço”.  

 

 Construção de pavimento TSD   

É adotada a seguinte definição: 

Tratamento superficial duplo –TSD é a camada de revestimento do pavimento constituída 

por duas aplicações de ligante asfáltico, cada uma coberta por camada de agregado mineral e 

submetida à compressão. 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva. 

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a 

temperatura ambiente for superior a 10ºC. 

Todo o carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 

fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos 

pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para 

transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 

10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.  

Todo equipamento, antes do início da execução do serviço, deve atender ao recomendado 

nesta Norma, fator que deve condicionar a emissão da Ordem de Serviço. Os equipamentos 

requeridos são os seguintes: 

a) Carros distribuidores de ligante asfáltico, providos de dispositivos de 

aquecimento, tacômetro, calibradores, termômetros com precisão de ± 1 °C, em locais de fácil 
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acesso, e espargidor manual para o tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite 

ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante e que permitam uma 

aplicação homogênea; 

b) Distribuidores de agregados rebocáveis ou automotrizes, possuindo dispositivos 

que permitam um espalhamento homogêneo da quantidade de agregados fixada no projeto; 

c) Rolos compressores do tipo tandem ou, de preferência, pneumáticos, 

autopropulsores. Os rolos compressores tipo tandem devem ter uma carga superior a 25 kg e 

inferior a 45 kg por centímetro de largura de roda. Seu peso total não deve ser superior a 10 

toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a 

calibragem de 0,25 a 0,84 MPa (35 a 120 psi).  

As operações para execução das camadas do TSD são discriminadas a seguir: 

a) Inicialmente, deve-se realizar uma varredura da pista imprimada ou pintada, para 

eliminar todas as partículas de pó. 

b) A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser determinada em função 

da relação temperatura x viscosidade. Deve ser escolhida a que proporcionar a melhor 

viscosidade para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas são: 

− Cimento asfáltico, 20 a 60 segundos Saybol Furol (DNER - ME 004/94); 

− Emulsão asfáltica, 20 a 100 segundos Saybolt - Furol (DNER-ME 004/94).  

c) No caso de utilização de melhorador de adesividade deve-se exigir que o aditivo 

seja adicionado ao ligante asfáltico no canteiro de obra, obrigando-se sempre a recirculação da 

mistura ligante asfáltico-aditivo. 

d) O ligante asfáltico deve ser aplicado de uma só vez em toda a largura da faixa a 

ser tratada. Excedentes, falta ou escassez de ligante asfáltico na pista durante as operações de 

aplicação devem ser evitados ou corrigidos prontamente. 

e) Cuidados especiais devem ser observados na execução das juntas transversais 

(início e fim de cada aplicação de ligante asfáltico) e das juntas longitudinais (junção de faixas 

quando o revestimento é executado em duas ou mais faixas), para se evitar excesso, escassez ou 

falta de ligante asfáltico aplicado nestes locais. 

−No primeiro caso, geralmente deve ser utilizado, no início ou a cada parada do 

equipamento de aplicação de ligante, um recobrimento transversal da pista com papel ou outro 

material impermeável; 

− No segundo caso, deve ser realizado pelo equipamento de aplicação de ligante um 

recobrimento adicional longitudinal da faixa adjacente, determinado na obra, em função das 

características do equipamento utilizado. 

f) Imediatamente após a aplicação do ligante deve-se realizar o espalhamento da 1ª 

camada do agregado, na quantidade indicada no projeto. Excessos ou escassez devem ser 

corrigidos antes do início da compressão. 

g) Deve-se iniciar a compressão do agregado imediatamente após o seu lançamento 

na pista. A compressão deve começar pelas bordas e progredir para o eixo nos trechos em 

tangente e nas curvas deve progredir sempre da borda mais baixa para a borda mais alta, sendo 

cada passagem do rolo recoberta, na passada subsequente, de pelo menos metade da largura 

deste. 
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h) Após a compressão da camada, obtida a fixação do agregado, faz-se uma 

varredura leve do material solto. 

i) Deve-se executar a segunda camada de modo idêntico à primeira. 

j) Não deve se permitido o tráfego quando da aplicação do ligante asfáltico ou do 

agregado. Deve-se liberar o tráfego somente após o término da compressão e de maneira 

controlada 

 

Os procedimentos seguiram o exposto na norma DNIT 147/2012-ES “Pavimentação 

Asfáltica -  Tratamento Superficial Duplo – Especificação de serviço”. 

  

 

 

Acessibilidade   

É recomendado que os pisos táteis sejam assentados de forma integrada ao piso do 

ambiente, destacando-se apenas os relevos. 

A sinalização tátil direcional deve estar no eixo da faixa livre da calçada. Em calçadões 

ou passeios localizados em parques ou áreas não edificadas, a sinalização tátil direcional deve ser 

posicionada de acordo com o fluxo de pedestres. 

Deve ser implantada sinalização tátil direcional transversalmente à calçada, marcando as 

áreas de travessia. Quando houver foco semafórico acionável por pedestre, a sinalização tátil 

direcional deve estar alinhada ao foco semafórico. 

A sinalização tátil direcional nas faixas de travessia orienta o deslocamento entre uma 

calçada e outra. 

Seguir as demais especificações de execução e dimensionamento das normas NBR 9050 

E NBR 16337. 

8.2- Calçamento 

 8.2.1-Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 

Fornecimento e aplicação de aterros para calçadas. 

8.2.2- Execução de passeio(calçada) em concreto 20 Mpa traço 1:2,7:3 (cimento:areia e 

seixo)espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira incluso lançamento e 

adensamento. 

Em todo o entorno da via será executada calçada de proteção em concreto simples traço 

1:2,7:3 (cimento: areia: seixo), sobre aterro compactado espessura 7 cm com junta de 

madeira a cada 1 m.. 

8.2.3- Piso Tátil 

Nas rampas para PNE serão executados piso tátil cimentício direcional e de alerta 25 x 25 

cm assentados com argamassa colante conforme detalhe em projeto. 

9.0 - SINALIZAÇÃO 

 

9.1- Fornecimento e implantação de placas sinalização refletiva placas A-32c para travessia 

de deficiente 0,50x 0,50. 

Serão confeccionadas em zinco conforme projeto e afixadas em pontaletes de madeira. 

9.2- Fornecimento e implantação de placas sinalização refletiva placas A-32 para travessia 

de pedestre 0,50x 0,50. 

Serão confeccionadas em zinco conforme projeto e afixadas em pontaletes de madeira. 

9.3 - Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm 
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Serão confeccionadas em chapas metálicas e afixadas em pontaletes de madeira nos 

cruzamentos das ruas. 

9.4- Cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva h= 70/76 cm 

Serão utilizados para sinalização 

9.5- Placa de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva chapa 16. 

Será utilizada com sinalização provisória durante a execução dos serviços. 

9.6- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera 

de vidro. 

Será executada nos cruzamentos das ruas para sinalização. 

 

  

10.0 - LIMPEZA DA OBRA 

10.1- Limpeza final da obra. 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora. 

 

. 

Conceição do Araguaia, Fevereiro de 2018. 
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