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PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E 

      CONSTRUÇÕES DE BUEIROS TUBOLAR 
 

OBRA: Recuperação da estrada vicinais, totalizando 195 km de estradas vicinais e 1160 mts de bueiros 

tubolar, sendo 42,00 km na Vicinal Bela Vista com inicio nas coordenadas 07° 33' 09, 35''S 49° 41' 

33, 55''O”W; e final 07° 28' 56, 87''S / 49° 23' 43,69''O e 43,00 km na Vicinal São Braz com início no 

ponto 7º 33’ 55. 52”S / 49º 41´47. 49”W e final no ponto 07° 28' 58,40''S / 49° 23' 41,50'' O e 52,00 

km na Vicinal Juassama com inicio nas coordenadas 07° 32' 56,74'' S / 49°42'19,13''O e Final 

07°23'56,48''S / 49° 38' 12,94'' O e 16,00 km na Vicinal Tirririca com inicio nas coordenadas 07° 28' 

22, 97''S / 49° 41' 11, 38''O e Final 07° 22' 37, 65''S / 49° 38' 41,63'' O  – 17,00 km na Vicinal Tabuleiro 

Piaçava com inicio nas coordenadas 07,684463°S / 49º57’75,95” O e Final 07º 71’36,32”S / 

49º59’51,86” O – 25,00 km na Vicinal Trevo Grota do Coco com inicio nas coordenadas 07,481051°S 

/ 49º69’48,99”O e Final 07º35’14,16”S / 49º81’20,02”O. 

 

 

LOCAL: Zona Rural de Floresta do Araguaia-PA. 

 

PROJETO: 002/2021 
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Especificações Técnicas 

As especificações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir uma execução 

economicamente viável, dentro dos padrões técnicos simplificados, devendo ser aplicada apenas em 

relação aos serviços previstos na planilha de quantitativos e custos, peça componente do projeto básico 

e da execução da obra. 

 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Faixa de desmatamento / limpeza (até)........... 1,00 m para cada lateral 
- Largura da plataforma...................................... 9,00 m 
- Largura da pista de rolamento......................... 7,00 m 

- Espessura mínima do revestimento primário em 
todos pontos e largura da pista de rolamento... 

 
0,15 m (retirada de pontos críticos) 

- Raio mínimo..................................................... Sem limites 
- Rampa máxima recomendada.......................... Pico de 18 a 20 % 
- Drenagem superficial Abaulamento transversal mínimo ( 3 % ) 

 Canaletas e descidas laterais (bigodes) 

espaçados de 50,00 em 50,00 m nos aclives / 
declives e de 100,00 em 100,00 m nos trechos 
menos movimentados 

 

2. MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 

 

Este Projeto está localizado na zona rural, tendo início na Vicinal Bela Vista e se estende até a Vicinal 

Trevo Grota do Coco, sendo 195 Km percorrendo 06 vicinais do município de Floresta do Araguaia, 

sendo definida uma verba específica para mobilização e desmobilização de pessoal, maquinas e 

equipamentos (conforme composição unitária 1). 

Para identificação da obra será adotado o modelo padrão de Placa de obra do Governo do Estado, na 

dimensão de (2,00x3,20) m e instalada 11 unidades da seguinte forma, em cada trecho a ser recuperado 

a definir pela fiscalização. 

Para o iten de instalação de campo e alojamento está destinado uma verba mensal para que a 

convenente se instale em uma das vilas através de aluguel onde é de responsabilidade da convenente  

ornecer condições para que o alojamento seja instalado e mantido conforme as exigências 

determinadas pelas normas de segurança do trabalho, principalmente NR18 e NR24. Devido a obra 

percorrer uma grande extensão prevê-se que nas vilas ofereceriam melhor suporte aos envolvidos. 

 

3. LOCAÇÃO DO EIXO ESTRADAL 
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Considerando que os eixos estradais já foram definidos por ocasião da demarcação do parcelamento 

rural e através do levantamento de campo efetuada por técnico habilitado, sob a responsabilidade da 

Convenente, onde se faz necessária à utilização do aparelho de GPS para aquisição das coordenadas 

geográficas dos pontos inicial e final. 

 

4. NOTA GERAL 
 

Após estudos feitos na região em várias estradas vicinais executadas o Setor de engenharia da PMFA 

apresenta uma tabela mínima de quantitativos de serviços que deverão ser executados por quilômetros 

de estradas vicinais, sendo estes índices utilizados para implementar este projeto. Podendo haver 

compensação de quantitativos dentro da tabela apresentada nos sub-itens, desde que seja mantido o valor 

final da proposta original da Convenente, e obedecido os percentuais estipulados 

 

A Entidade Conveniada detentora do Convênio dimensionará e disponibilizará máquinas, equipamentos 

e mão de obra adequada à execução de cada serviço, conforme referendo Plano de Trabalho. Contudo a 

Fiscalização observará o andamento dos serviços e, havendo atrasos ou mesmo possibilidade de vir a 

tê-los, exigirá aumento de máquinas e equipamentos, assim como mão de obra capaz para execução das 

tarefas. 

 

Caso haja atraso nos serviços, a Convenente deverá encaminhar ao Setor de engenharia da PMFA, ofício 

contendo justificativas e Novo Plano de Trabalho atualizado para análise desse Setor, estando as mesmas 

sujeitas à penalidades previstas no Convênio. 

5. TERRAPLENAGEM 

A operação de terraplenagem será procedida da execução dos serviços de limpeza de camada vegetal 

lateral. 

 

A terraplanagem objetiva a eliminação das irregularidades da pista as quais atingem a camada de 

revestimento bem como sugere uma intervenção junto à drenagem superficial objetivando sua 

restauração. Adicionalmente, a camada de revestimento deverá ser trabalhada novamente na forma de 

revolvimento dos materiais que a compõem, sendo o momento apropriado para a reintegração à 

superfície de rolamento de agregados finos que foram perdidos. 

 

5.1. SEÇÃO PADRÃO 

 

Consiste no serviço de definição da plataforma da estrada que está sendo aberta pela primeira vez, 

dando-lhe conformação transversal e longitudinal, com a finalidade de dar boas condições de tráfego e 

drenagem. 
 

A execução da seção padrão deverá ser feita com abertura de valetas laterais, abaulamento da pista, 

limpeza vegetal lateral, cortes e aterros, formando uma seção padrão de 9 metros de largura no mínimo. 
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Não será permitido o acúmulo de material ao longo dos bordos da plataforma, com o objetivo de dar 

livre escoamento às águas superficiais. 
 

Não será permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de chuva. 

A operação de limpeza de camada vegetal lateral deverá ser desenvolvida por meio de equipamento 

próprio com seus acessórios necessários para garantir uma perfeita execução técnica nos padrões 

estabelecidos e inclusive a segurança de seus condutores. 
 

A operação será executada numa faixa de 1,00 m em cada uma de suas laterais com a retirada de  

vegetação rasteira e arbustos tendo em vista as características dessa reforma de vicinal. 

 

O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, executados dentro dos 

limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a exploração do empréstimo, o solo orgânico 

seja espalhado na área escavada, reintegrando-o à paisagem. 

As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com abrandamento dos taludes, 

de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo natural, operação que é realizada antes do 

espalhamento do solo orgânico. Essas áreas deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o 

acúmulo de águas, bem como os efeitos da erosão. 

 

5.2. EMPRÉSTIMO 

 

Todas as Áreas de empréstimos estão indicadas no projeto, e selecionadas, onde serão escavados 

materiais a utilizar na execução da plataforma da rodovia, e ou nos segmentos em aterro. 

 

A escavação de materiais de empréstimos tem por objetivo promover ou completar o volume necessário 

à constituição de aterros. 

Os materiais serão preferencialmente de 1ª categoria atendendo à qualidade e à destinação prevista no 

projeto. 

 

A escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos à EXECUTORA e constantes das Notas 

de Serviço elaboradas em conformidade com o projeto. 

 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento e limpeza da área do empréstimo 

 

Desmatamento, destocamento e limpeza será o feito dentro dos limites da área que será escavada e o 

material retirado deverá ser estocado de forma que, após a exploração do empréstimo, o solo orgânico 

possa ser espalhado na área escavada visando reintegrá-la à paisagem. 
 

As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com abrandamento de taludes, 

de modo a suavizar seus contornos e reincorporá-la ao relevo natural. Esta operação deve ser realizada 

antes do espalhamento do solo orgânico, 
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Não é permitida a queima da vegetação removida. 
 

As características deste material de empréstimos estão descritas nos itens 6.1. 

5.3. ATERROS 
 

Os aterros serão executados nos terrenos que os suportarão, para prevenir futuras ocorrências de 

recalques. Deverá ser verificada a ocorrência de nascente ou infiltração de água, materiais de fundações 

de baixo suporte ou saturados. Nas regiões planas com predominância de solo arenoso, para a 

implantação das estradas vicinais necessita-se da execução, sobre a camada de areia, de um 

envelopamento com material argiloso com espessura mínima de 30,00 cm, com os respectivos 

procedimentos de compactação, para a partir daí realizar o lançamento do revestimento primário. 
 

Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão das obras de artes correntes que interceptam o leito 

do futuro corpo estradal. 
 

Ao juízo da fiscalização, a partir do início da construção da estrada, volumes de cortes em excesso, que 

resultariam em bota-foras, poderão ser utilizados em aterros para alargamento da plataforma, 

adensamento de taludes ou bermas de equilíbrio 
 

As operações de aterros serão executadas em camadas sucessivas na espessura máxima de 30,00 cm, 

espalhada por equipamento motoniveladora ou equipamento similar. Essa espessura poderá ser reduzida, 

a critério da Fiscalização, quando o material a ser compactado se constituir de solos argilosos com pouco 

ou nenhum material granular, devido às dificuldades decorrentes da incorporação de umidade e da 

trabalhabilidade. 
 

Os trechos que não atingirem as exigências dispostas neste subitem, ao juízo da fiscalização, deverão 

ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados para 

satisfazer as condições exigidas. 

 

Toda operação de compactação deverá ser executada das bordas da estrada para o seu centro, passando-

se o rolo, no mínimo, 03 (três) vezes por faixa. 

 

A inclinação dos taludes do aterro deverá obedecer em princípio à taxa de 2/3, que poderá variar em 

função do tipo de solo, deslocamento horizontal / altura, de forma a proporcionar maior estabilidade do 

solo. 

 

O acabamento do terreno após os serviços de terraplenagem deve estar em perfeitas condições para o 

lançamento de revestimento primário, onde necessário, de maneira uniforme e sem imperfeições e 

ondulações na pista de rolagem e valas de escoamento lateral. 

 

5.3.1. METODOLOGIA EXECUTIVA DOS ATERRO 

 

O material deverá ser 

mailto:depconvenio2021@gmail.com


 
ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia  

GABINETE DA PREFEITA 

 

 
 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1962 68.543-000 – Celular Contato 

(94) 99298-5923 – depconvenio2021@gmail.com -  Floresta do Araguaia – PA, 

 
 

descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada e espalhados em camadas, mediante a utilização 

de equipamentos adequados. 

 

Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do material, o acabamento 

deverá ser executado com motoniveladora, ou equipamento similar, para obtenção da necessária 

uniformidade de distribuição e de espessura da camada. 

Quando necessário umedecer o material para compactação, a água deverá se colocada por caminhão 

tanque munido de borrifador. Se, ao contrário, a umidade for excessiva, a evaporação poderá ser 

agilizada pela utilização de motoniveladora ou grade de disco. 

 

No decorrer do processo, deverá ser adotada precaução para não prejudicar a camada precedente 

compactada. 

 

Nos aterros assentados sob encostas com inclinação transversal acentuada, a escarificação deverá ser 

feita com trator de lâmina produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível. 

 

5.4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. 

 

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de terraplenagem, em quantidades e 

capacidades variáveis, conforme o caso: 

 

a) carregador frontal; 

b) trator de esteira com lâmina; 

c) trator de pneus; 

d) motoniveladora; 

e) caminhão basculante; 

f) rolo compactador liso; 

g) caminhão irrigador; 

h) rolo compactador pé-de-carneiro; 

i) grade de discos; 

j) equipamentos manuais. 

 

5.5. CONTROLE GEOMÉTRICO 

O controle geométrico será realizado pela equipe de topografia antes, durante e após os procedimentos 

construtivos, observando os piquetes de amarração dos eixos, referências de cotas e as operações de 

acabamento com régua. O acabamento do terreno após os serviços de terraplenagem deve estar em 

perfeitas condições para o lançamento de revestimento primário, onde necessário, de maneira uniforme 

e sem imperfeições e ondulações na pista de rolagem e valas de escoamento lateral. 
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Imagem 1 – Seção transversal padrão 
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Imagem 2 – Seção transversal padrão 
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Imagem 3 – Plataforma de rolamento padrão (Finalizada). 

 

 

 

 

5.6. DRENAGEM COMPLEMENTAR (BIGODES), 

 

Para assegurar a drenagem da estrada, deverão ser abertas nas laterais de seu leito, valetas 

de escoamento de águas pluviais (bigodes) espaçadas de 

 

500 em 500 metros (maiores aclives ou declives) e de 100 em 100 metros (nos trechos mais 

planos) sendo que este intervalo deverá ser estabelecido pela fiscalização juntamente com o 

representante da Contratada. 

 

Nos trechos de declividade acentuada e/ou com o nível da estrada inferior aos de suas 

bordas deverão ser executadas bacias de acumulação e amortecimento de águas pluviais, espaçadas 

com distâncias que amenizem a erosão no trecho. 

 

5.7. MEDIÇÃO 

Os serviços de regularização de superfície com motoniveladora serão medidos em m² 

(metros quadrado) de área trabalhada, escavação carga e transporte de material de 1° categoria 

serão medidos em m³ (metros cúbicos) e para a execução de Bigodes serão medidos em m³ (metros 

cúbicos), todos de acordo com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e 

exigências conveniadas. 

 

6. REVESTIMENTO PRIMÁRIO/MATERIAL DE 1°  CATEGORIA 

 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo- transportadores de pneus, 
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empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. Sua 

escavação não exige o emprego de explosivo. 

 

A largura e espessura mínimas para execução do revestimento primário, conforme 

características técnicas são de 7,00 m e 0,15 cm, respectivamente, equivalendo a um volume de 

1.050,00 metros cúbicos de material laterítico compactado, por quilômetro de estrada executada. 

Tal volume poderá ser aumentado nos casos da previsão de execução da estrada com maior largura 

de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste último em regiões com trechos, 

predominantemente, arenoso ou de formação rochosa. 

 

6.1. CARACTERISTICA DO MATERIAL DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BASE). 

 

Os materiais utilizados na camada de base deverão ser de solo laterítico (material de 1° 

categoria) obedecendo os seguintes requisitos: 

 

- Devem ser isentos de matéria orgânica, restos vegetais ou outras substâncias prejudiciais; 

- CBR ≥ 60% (N≤5x106); 

- Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); 

- Limite de liquidez ≤ 25%; 

- Índice de plasticidade ≤ 6%; 

- Enquadramento nas faixas granulométricas A, B, C, D, E OU F mostradas no Manual de 

Pavimentação, (IPR-719). 

 

Algumas flexibilizações são permitidas para os materiais constituintes da base, a saber: 

 

✓ Caso o limite de liquidez seja superior a 25% e/ou índice de plasticidade seja superior a 6%, o 

material pode ser empregado em base (satisfeitas às demais condições), desde que o 

equivalente de areia seja superior a 30. 

✓ Para um número de repetições do eixo padrão durante o período de projeto inferior a 5x106, 

em ser empregados materiais com CBR ≥ 60% e que se enquadrem nas faixas granulométricas 

E e F, mostradas no citado Manual. 

 

Outras exigências são feitas para os materiais de base, quais sejam: 

 

✓ A fração que passa na peneira nº 200 deve ser inferior a 2/3 da fração que passa na peneira nº 

40. 

 

✓ A fração graúda deve apresentar um desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50. O método 

abre exceção para uso de material que apresente um desgaste maior, porém, com comprovada 

experiência no seu uso. 

 

Prevendo o aproveitamento do revestimento primário em pavimentação futura como 

camada estrutural do pavimento, deve ser exigidos para o material CBR mínimo de 60% e 

expansão máxima de 0,5 %, na energia intermediária ou na especificada em projeto. 
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6.2. MATERIAL 

 

As jazidas de materiais para revestimento primário serão catalogadas nos Projetos Básico 

e/ou Executivos, selecionadas de maneira a oferecer distância média de transporte (DMT) viável 

e o material de qualidade adequada para compor a capa de rolamento. 

 

6.3. PREPARO DA BASE P/COMPACTAÇÃO 

 

Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverá apoiar-se no subleito 

capaz de oferecer suporte continuamente estável. 

 

Depois de concluídos os serviços de terraplenagem, deverão ser feita a conformação 

transversal e longitudinal do leito estradal. 

 

O material deverá ser pulverizado e umedecido e iniciada a compactação até a obtenção da 

completa regularização do corpo estradal. 

 

Terminada a execução dos serviços referidos no subitem anterior, deverá ser espalhada a 

camada de material do revestimento primário, cuja granulometria deverá satisfazer as condições 

estabelecidas no Projeto, devidamente observado pela fiscalização. Os procedimentos construtivos 

do revestimento serão semelhantes ao que o grau de compactação deverá atingir o mínimo de 

100% do Proctor Normal. 

 

Na camada final compactada, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens 

anteriores, será admitida uma variação de mais ou menos 2,00 cm. 

 

A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no mínimo, 

para propiciar a drenagem de águas pluviais. 

 

Caso já não tenham sido pré-estabelecidos no Projeto, as jazidas para revestimento 

primário deverão ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes deverão ser 

submetidos ao juízo da fiscalização. 

 

Ao final da compactação deverá ser precedida uma reconformação da plataforma a fim de 

evitar o acumulo de agua, ocasionado pela corrugações do rolo compactador tipo pé de carneiro. 
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6.4. PROCEDIMENTOS 

 

Na construção do revestimento primário deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 

A compactação será sempre iniciada pelas bordas com a prevenção de que, nas primeiras 

passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de revestimento. 

 

Nos trechos em tangente, a compactação será feita dos bordos para o centro, em percursos 

equidistantes do eixo, os quais serão distanciados entre si, de modo que cada percurso cubra metade 

da faixa compactada no percurso anterior. 

 

Havendo sobrelevação nos trechos em curva, a compactação deverá progredir da borda 

mais baixa para a mais alta, observando o procedimento disposto no subitem anterior. 

 

6.5. EQUIPAMENTOS 

 

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de revestimento primário, 

em quantidades e capacidades variáveis, conforme o caso: 

 

6.5.1. carregador frontal; 

6.5.2. tratores de esteira com lâmina; 

6.5.3. caminhão basculante; 

6.5.4. caminhão tanque (pipa) com dispersor; 

6.5.5. motoniveladora; 

6.5.6. rolo compactador mecanizado pé-de-carneiro ou liso; 

 

6.6. MEDIÇÃO 

Os serviços de revestimento primário serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material 

de primeira categoria para escavação carga e transporte, de acordo com a planilha de preços 

unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas. 

7.0.  OBRAS DE ARTE CORRENTE (BUEIROS) 

 

Os bueiros deverão ter, em geral, a linha de escoamento coincidente, na medida do possível, 

tanto vertical como horizontalmente, com o gradiente hidráulico, com a elevação e direção dos 

canais de entrada e saída. 

 

A declividade do bueiro deverá ser compatível com a do canal de entrada, porquanto: 

 

a - se for inferior, sua capacidade será reduzida ao longo do tempo, pela ocorrência de 
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sedimentação tanto no canal como no interior do bueiro; e 

 

b - se for superior, poderá ocorrer erosão destrutiva no canal de saída ou sedimentação e 

obstrução no canal e no bueiro. 

 

No caso de bueiros tubulares recomenda-se como declividade máxima 15%, desde que seja 

devidamente ancorado no terreno de fundação, para evitar seu escorregamento. Para declividades 

maiores deverá ser prevista a construção do bueiro em degraus. 

 

O canal natural de um curso d’agua e geralmente constituído de forma grosseiramente 

trapezoidal, com a base maior na parte de cima. Assim para que o curso d’agua atravesse um bueiro 

circular, sua forma terá que ser adaptada. Na entrada poderá ocorrer remanso, redução de 

velocidade e problemas com turbulência e detritos. Na saída, poderá ocorrer erosão devido ao 

aumento da velocidade e de movimentos turbilhonares. Por esses motivos e conveniente o emprego 

de bueiros suficientemente amplos. 

 

Em linhas gerais, a seção precisa ser ampla o suficiente para permitir a passagem de agua 

sem prejudicar seu escoamento, passagem de pedras, galhos de arvores e detritos trazidos pela 

correnteza. 

 

A secção de vazão deverá ser calculada considerando a área de drenagem, a natureza da 

descarga, a altura das marcas dos níveis das enchentes e estiagem, a quantidade de material 

carreado, pela comparação das obras existentes e consultando os moradores antigos do local, 

considerando o regime pluviométrico da região, etc. 
 

O muro de testa, as alas e outros elementos da boca do bueiro deverão preencher as 

seguintes funções: 

a - Manter dividido o terreno natural e os taludes dos aterros próximos a boca do bueiro; 

                   b - Impedir que a agua solape a obra, passe por fora dela ou se infiltre no corpo da estrada;  

c - No caso de bueiros de grota, deverá promover a transição de secção transversal do curso 

d’agua, da forma do canal de aproximação para a forma do bueiro. 

 

A princípio os bueiros não poderão ser construídos sobre aterros. Sendo que em casos 

excepcionais, quando não for possível deslocar o eixo do bueiro e a critério da Fiscalização, o 

mesmo poderá ser construído sobre aterro,  desde que sejam tomadas todas as medidas necessárias 

para assegurar sua estabilidade estrutural e o controle dos recalques da fundação, salientando que 

nestes casos a construção das bocas e essencial; 

 

Na construção de bueiros de tubo de concreto armado deverá ser observado o seguinte: 

 

a - O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, cujo 

consumo de cimento será de 350 kg/m3; 
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b - O concreto empregado nos tubos deverá ter fck ≥ 20 MPa, com um consumo de cimento 

efetivo da ordem de 400 kg/m3; 

 

c - Os tubos utilizados serão classe CA1 (NBR 8890/2007) e deverão possuir armadura em 

aço CA 50 / 60 nas dimensões e diâmetros recomendados em projeto e em norma técnica referente; 

 

d - As bocas do bueiro deverão ser executadas em concreto ciclópico com 30 % de pedra 

de mão e 70 % em concreto fck 15 MPa, com consumo de cimento da ordem de 270 kg por m3; e 

 

e - Os bueiros deverão ser assentados sobre berços em concreto ciclópico com 30 % de 

pedra de mão e 70 % em concreto fck 15 MPa, com consumo de cimento da ordem de 270 kg por 

m3. 
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8- DESENHOS DE CORTES DOS BUEIROS 
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7. QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS 

 

Para a execução da obra, foram estimados os quantitativos de acordo com cada nota de 

serviço e suas respectivas particularidades, encontrados na planilha orçamentária anexa. 

 

8. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS GERAIS 

 

Os serviços serão medidos nas unidades estabelecidas na Planilha Orçamentária anexa, e 

seus pagamentos compreenderão todos os recursos utilizados na execução, tais como: materiais, 

mão-de-obra, transportes, equipamentos e todas as despesas diretas e indiretas incidentes, em 

estrita obediência às condições contratuais e legislação vigente. 

9. TERMO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Ao concluir todos os serviços, a Conveniada deverá comunicar à PMFA por escrito, a 

conclusão da obra para que a Comissão de Recebimento possa promover a inspeção geral de todo 

o investimento. Mediante a aprovação dos serviços executados, será lavrado o Termo de 

Aceitação. 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas estradas vicinais deverão prevalecer as características técnicas fundamentais 

necessárias para garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja: 

 

- boa capacidade de suporte; 

 

- boas condições de rolamento e aderência. 

 

O leito da vicinal deve se manter o máximo possível próximo à superfície do terreno. 

Os solos superficiais, que são aqueles localizados próximo à superfície, são, geralmente, 

melhores para receberem as estradas, principalmente por sua maior resistência à erosão. São 

solos também que, por sua composição granulométrica, são compactados mais facilmente. Os 

serviços de recuperação devem observar criteriosamente este detalhe. 

 

Devem ser evitados, portanto, serviços baseados em  um patrolamento sistemático, pois 

com a raspagem tem-se como consequência a remoção do solo mais resistente e compactado e 

a exposição do solo menos resistente.Um bom sistema de drenagem é essencial à conservação 

de uma estrada vicinal (de terra). Desta forma, considerando o enorme poder destrutivo que as 

águas têm sobre as estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental no 

processo de conservação e manutenção da via. Assim cuidados especiais deverão ser tomados 

quanto  à condução das águas pluviais para fora do leito estradal, especificando-se para a 
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drenagem da superfície da pista um abaulamento transversal de no mínimo 3%, construção de 

valetas de proteção de corte e aterro, construção de saídas laterais (bigodes) espaçadas de 50,00 

em 50,00 metros nos aclives ou declives e de 100,00 em 100,00 metros nos trechos menos 

movimentados. 

 

Floresta do Araguaia/Pa, 28 setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
JONAS LIMA NERYS 

Engenheiro Civil 
CREA – GO 4794/D 
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