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coeficiente de forma (largura/profundidade da junta), que deve ser 
especificado pelo fabricante do selante. 

Para que sejam garantidas a durabilidade, qualidade e eficiência do conjunto peças 
cerâmicas/rejuntamento, vários cuidados a seguir relacionados, deverão ser tomados 
na escolha do material de preenchimento das juntas e na execução do rejuntamento: 

Durante o assentamento, deverá ser utilizado algum mecanismo que garanta o 
afastamento projetado entre as peças: palitos, pequenas cunhas de madeira 
ou espaçadores plásticos. Após o rejuntamento, estes elementos utilizados 
como espaçadores serão retirados e o espaço será preenchido com a 
argamassa de rejuntamento; 

Para o preenchimento das juntas, recomenda-se que seja utilizado um rejunte 
industrializado que, em função das condições de exposição, deverá possuir 
características de impermeabilidade, lavabilidade, ligeira elasticidade e 
resistência ao crescimento de fungos; 

O rejuntamento deve ser executado, no mínimo, 3 dias após o assentamento 
das peças; 

Antes de se executar o rejuntamento, deve-se proceder uma verificação da 
existência de peças cerâmicas que, em um procedimento de percussão, 
apresentem som cavo. Caso isto ocorra, a peça deverá ser reassentada; 

A argamassa de rejuntamento será misturada energicamente até a obtenção 
de uma pasta homogênea; 

As juntas devem estar limpas, isentas de pó e resíduos e deve ser feita uma 
raspagem, retirando o excesso de argamassa que possa existir; 

Umedecimento das juntas entre as placas com a broxa, de modo a garantir 
uma boa hidratação e evitar problemas de retração hidráulica, exceto no caso 
de recomendação contrária do fabricante do rejunte; 

O rejunte deverá ser aplicado com desempenadeira de borracha ou rodo de 
borracha, para evitar que o esmalte seja arranhado, em movimentos contínuos 
de vaivém diagonalmente às juntas; 

Para o acabamento, as juntas deverão ser frisadas com uma mangueira ou 
com um ferro redondo; 

A limpeza do material de rejuntamento sobre a face do revestimento deverá 
ser efetuada após 15 minutos, com um pano limpo e úmido e após mais 15 
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minutos, deve-se finalizar esta limpeza com um pano seco. A limpeza deverá 
ser eficiente, de modo a evitar a necessidade de posterior utilização de ácido 
muriático na limpeza final. 

Por se tratar de fachada e portanto, sujeita a incidência de sol, ventos e chuva, 
deve-se prever mecanismos de proteção do rejunte recém aplicado destas 
intempéries, por, pelo menos, 24 horas (pode-se considerar como proteção, 
neste caso, a própria tela que envolve os andaimes). 

METODOLOGIA DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM FACHADAS 

Revestimentos cerâmicos oferecem uma solução atrativa para fachadas, porém a 
durabilidade das obras só está assegurada por uma aplicação rigorosa e pela definição 
de uma solução técnica adequada. 

Proteger as arestas superiores do revestimento cerâmico com rufos e pingadeiras, para 
evitar a penetração de água entre a base e a peça durante e depois da colocação. 

As juntas entre peças absorvem as dilatações e contrações. É aconselhável 	deixar 
juntas entre peças de no mínimo 5mm de espessura. 

Realizar juntas horizontais de movimentação espaçadas no máximo a cada 3m ou a 
cada pé-direito, na região de encunhamento da alvenaria. As juntas verticais de 
movimentação devem ser espaçadas no máximo a cada 6m. Estas jjuntas devem ser 
rejuntadas com material elástico. 

Realizar juntas perimetrais ao redor de pontos específicos das fachadas e nas 
mudanças de planos para evitar tensões causadas pela dilatação de materiais 
diferentes. 

Executar um detalhe de proteção no encontro entre dois panos verticais. 

Respeitar as juntas estruturais tanto no revestimento como no emboço. Preenchê-las 
com material elástico. 

Depois de realizar o preparo da argamassa colante com água limpa, nas proporções 
indicadas na embalagem de cada produtos, extender o material com lado liso da 
desempenadeira sobre a base em áreas pequenas. 

Realizar posteriormente os cordões com a desempenadeira dentada indicada para 
tamanho de cerâmica 

Colocar as peças, pressioná-las e movimentá-las de cima para baixo até conseguir o 
amassamento dos cordões. 
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Aleatoriamente retirar algumas peças para verificar a aderência da argamassa. Efetuar 
sempre dupla camada para peças iguais ou maiores que 900cm2  e reentrâncias e 
saliências maiores que 1mm. 

Mármore e granitos em fachadas a partir de 3m de altura do piso devem ser fixados 
com suportes a serem definidos em um projeto específico. 

Depois da aplicação da argamassa deixar secar por 72 horas para rejuntar com 
Rejuntamento Flexível Junta Fina, Rejuntamento Flexível Junta Larga ou Rejuntamento 
Flexível Junta. 

PROCESSO EXECUTIVO PARA PASTILHAS 

Pastilhas de porcelana ou de vidro, por apresentarem baixa porosidade e absorção 
d'água, assim como o grés-porcelanato, deverão ser assentadas com argamassas 
colantes com adições poliméricas, que assentam e rejuntam as pastilhas ao mesmo 
tempo. A argamassa é espalhada tanto na parede como no verso das pastilhas. Aplica-
se a placa de pastilhas na parede batendo-se com a desempenadeira de madeira na 
superfície do papel da placa. Após a pega do material de assentamento, o papel é 
retirado com simples umedecimento e lavagem, procedendo-se em seguida se 
necessário o retoque do rejuntamento, com o mesmo material do assentamento. 

13.2.5. REVESTIMENTOS EM PEDRAS NATURAIS 

Os revestimentos com pedras naturais deverão ser executados estritamente de acordo 
com as determinações do projeto básico e, sempre que necessário, com a orientação 
complementar da FISCALIZAÇÃO, no que diz respeito ao tipo de pedra a ser utilizada, 
suas dimensões, formato, disposição básica, juntas de assentamento etc.; sempre que 
a FISCALIZAÇÃO julgar necessário exigirá projeto específico a respeito. 

Para a execução de revestimentos de mármore e granitos, o método executivo deverá 
ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As placas utilizadas na execução de revestimentos com pedras naturais, deverão ser 
cuidadosamente selecionadas no canteiro de obras, refugando-se todas aquelas que 
apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As peças deverão apresentar forma, coloração e textura uniformes, 
de modo a garantir um aspecto visual satisfatório ao término dos trabalhos. 

O assentamento de pedras naturais rústicas (São Tomé, Ouro Preto, Rio Verde, 
Miracema, Madeira, Lagoa Santa, etc.) deverá ser feito com argamassa de 
cimento/areia no traço em volume 1:4, sobre superfícies previamente chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia lavada grossa no traço em volume 1:3, com juntas 
secas, ou não, de acordo com as determinações do projeto básico. 
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O rejuntamento de pedras naturais deverá ser executado concomitantemente ao seu 
assentamento, e com a mesma argamassa utilizada para este fim, exceto quando 
houver determinação contrária do projeto básico ou da FISCALIZAÇÃO. 

Durante a execução dos serviços de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, 
todos os respingos e manchas, de argamassa, deverão ser imediatamente removidos 
com água limpa e escova apropriada, especialmente em se tratando de pedras com 
acabamento superficial rústico, ou pedras com elevado grau de absorção. 

As pedras devem ser sempre estocadas em local coberto, sem estar em contato com o 
solo e se possível coberto com lona plástica. A estocagem das placas pode ser 
horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas). 

Os assentamentos de mármores e granitos deverão ser realizados com argamassa 
colante tipo AC-Ill — Alta resistência, segundo classificação da norma NBR-14081. 
Mármores claros que possam apresentar problemas como manchas em sua superfície 
deverão utilizar argamassa confeccionada com cimento branco ou ter sua superfície 
em contato com a argamassa colante preparada com chapisco realizado com cimento 
branco e adesivo acrílico misturado junto a água de amassamento deste chapisco. A 
areia utilizada neste chapisco não deve apresentar impurezas que possam vir a 
manchar a placa. 

Nos revestimentos de mármores ou granitos, em fachadas ou paredes internas, devido 
ao grande peso próprio das placas, para maior garantia de sua fixação, além do 
sistema de assentamento com argamassa será utilizado um sistema de fixação 
mecânica. Podem ser utilizados parafusos (aparentes ou recobertos com massa 
plástica e corante) ou peças de aço inox posicionadas na lateral das pedras e fixadas 
na base (G-fix ou similar) conforme indicação do projeto. 

O rejuntamento de mármores e granitos deve ser realizado com selantes elastoméricos 
(mastigues a base de poliuretano ou silicone). No caso da utilização de silicone deve-
se obter garantia expressa do FABRICANTE contra manchas que podem ocorrer no 
revestimento devido a carga eletrostática do silicone. 

13.2.6. REVESTIMENTO EM MADEIRA E LAMINADO MELAMíNICO 

Os revestimentos de madeira deverão ser executados estritamente de acordo com as 
presentes especificações e com as determinações do projeto básico, observando-se 
ainda, no que couber, as determinações específicas para os serviços de marcenaria. 

A madeira utilizada na execução do revestimento deverá ser seca, isenta de nós, 
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a 
sua durabilidade, resistência e aspecto, de conformidade com as especificações de 
projeto. Serão recusadas todas as peças empenadas, torcidas, portadoras de 
quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. As 
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placas serão armazenadas no sentido horizontal e empilhadas até a altura de 1 metro, 
em local coberto, seco, nivelado e ventilado, de modo a se evitar o contato com 
substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais. 

O entarugamento (barrotes) para fixação dos revestimentos de madeira deverá ser 
executado com sarrafos de pinho devidamente aparelhados, seção retangular de 2,0cm 
x 5,0cm, aplicados horizontalmente sobre emboço de argamassa de cimento e areia 
1:4, perfeitamente desempenado, a intervalos regulares e nunca superiores a 40 cm. 

A fixação do entarugamento (barrotes), deverá ser feita exclusivamente com parafusos 
zincados de rosca soberba, diâmetro de 4,5 mm, aplicados com buchas de "nylon" 8 x 
40 mm, a intervalos regulares e nunca superiores a 1,0 m, um em cada extremidade 
dos sarrafos e quantos forem necessários, nas posições intermediárias. 

Os revestimentos de madeira maciça, deverão ser executados com tábuas de mogno, 
ou madeira de lei equivalente, dotadas de encaixes longitudinais "macho-fêmea", com 
largura de 100 mm, descontada a dimensão do "macho", e espessura mínima de 16 
mm. 

As tábuas de revestimento deverão ser fixadas, no entarugamento de pinho, por 
intermédio de pregos sem cabeça, no mínimo, dois por ligação, convenientemente 
repuxados e recobertos com cera apropriada. 

O assentamento de revestimento de madeira, com encaixes longitudinais "macho-
fêmea", deverá ser executado com o auxilio de espaçador adequado, que garanta 
aberturas de junta exatamente constantes e iguais em toda extensão do revestimento. 

Os revestimentos com laminado melamínico deverão ser executados com chapas 
laminadas de alta pressão, de composição fenólico-melaminica, com textura lisa, 
acabamento fosco e espessura nunca inferior a 1,0 mm, assentes com adesivo de 
contato a base de borracha sintética. As placas serão de procedência conhecida e 
idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. Serão isentas de rachaduras 
ou defeitos capazes de comprometer sua firmeza, resistência à absorção de umidade e 
flexibilidade. As placas serão apoiadas horizontalmente sobre ripas de madeira, e 
armazenadas em local seco e protegido, de modo a evitar danos e condições 
prejudiciais. 

As chapas de laminado melamínico deverão ser assentes com juntas de 1,5 mm; nas 
emendas coplanares, o assentamento deverá ser com junta seca. Em ambos os casos, 
as linhas de corte deverão ser absolutamente precisas e com acabamento de topo 
esmerado. 

O emboço, para assentamento de laminado melamínico, deverá ser executado com 
argamassa de cimento e areia lavada fina peneirada, traço em volume 1:3, com 
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espessura média de 18 mm, e rigorosamente desempenado e alisado, com espuma de 
poliuretano, de modo a apresentar acabamento superficial absolutamente homogêneo. 

Antes do assentamento do laminado melamínico, e após um período de secagem 
nunca inferior a 14 dias, o emboço deverá ser inteiramente lixado e varrido com escova 
de pelos duros, de modo que as partículas soltas sejam totalmente eliminadas e 
imprimado com uma demão de adesivo, fina e uniforme, aplicada com trincha ou com 
pistola de pressão. 

O assentamento de laminado melaminico sobre emboços imprimados só poderá ser 
executado após secagem completa da demão imprimadora, no mínimo 12 horas após 
sua aplicação. 

Durante os serviços de colagem, com adesivo de contato, deverão ser evitadas, nas 
proximidades, quaisquer atividades que possam produzir pá em suspensão, 
especialmente durante o período de secagem, a que deve ser submetido o adesivo, 
imediatamente após sua aplicação. 

O adesivo de contato deverá ser aplicado sobre superfícies absolutamente limpas e 
secas, espalhado com espátula ou projetado com pistola de pressão, em camadas 
finas e uniformes, de modo a recobrir integralmente as superfícies a serem coladas. 

Decorrido o período de secagem do adesivo, nunca inferior a 15 minutos, a chapa de 
revestimento deverá ser cuidadosamente assente, em sua posição definitiva, e 
pressionada com rolete ou martelo de borracha, em toda a extensão da superfície 
colada, de modo que seja evitada a formação de vazios internos. 

Nos revestimentos executados com madeira, ou laminado melamínico, os 
acabamentos junto ao piso e ao teto deverão ser executados com juntas e elementos 
de arremate adequados, estritamente de acordo com as recomendações do respectivo 
FABRICANTE, ou de acordo com detalhes específicos do projeto básico. 

13.2.7. REVESTIMENTO EM PAPEL E TECIDO 

Os materiais serão de procedência conhecida, idônea e deverão obedecer às 
especificações de projeto. O armazenamento será realizado em local coberto e seco, 
de modo a evitar a umidade e o contato com substâncias nocivas, danos e outras 
condições prejudiciais. 

As alvenarias que receberão estes revestimentos serão emboçadas e as arestas e 
cantos deverão ficar bem aprumados. Após um período de 2 dias da execução do 
emboço, a superfície será lixada e receberá a camada de cola especificada pelo 
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FABRICANTE. Depois de seca esta demão, será aplicada outra camada em faixas, 
com uma espátula ou desempenadeira, de modo a se obter um espalhamento 
uniforme. 

Todo o processo de colagem do material será efetuado em etapas, de acordo com a 
largura do papel ou tecido utilizado. Tanto o papel quanto o tecido serão aplicados de 
cima para baixo fazendo-se pressão com a mão através de uma régua de aço, de 
modo a se evitar a formação de bolhas de ar e se obter a adesão perfeita do material. 
Para o rejuntamento das faixas, tanto do papel quanto do tecido, serão sobrepostas 
uma faixa a outra e os cortes efetuados com um estilete, com auxilio de uma régua de 
aço, de modo a se obter um acabamento retilíneo e perfeito. 

13.2.8. REVESTIMENTOS METÁLICOS 

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 

O revestimento em chapa de aço escovado será assentado sobre massa fina com as 
mesmas características da base para fórmica, podendo ser colada, com colas a base 
de neoprene, ou parafusadas. 

REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

O revestimento em chapas de alumínio anodizado, quando utilizado em fachadas, será 
executado conforme recomendação do FABRICANTE e projeto específico. 

O revestimento em chapas de alumínio (Alcoa ou similar) em fachadas deve atender 
um projeto de paginação especifico e instalado através de sistema de engradamento 
metálico chumbado à estrutura e às paredes previamente emboçadas. 

13.2.9. REVESTIMENTOS COM MONO-MASSA DECORATIVA 

Revestimento aplicado diretamente sobre a parede emboçada, possui em sua 
constituição cargas minerais ou agregados especiais, que darão a cor, a textura e a 
tonalidade desejada, sendo ligados por aglomerante específico, normalmente resinas 
poliméricas. 

Aplicar sobre o revestimento apenas uma demão de verniz especial, que irá 
proporcionar maior impermeabilidade e melhor aspecto, conforme especificação de 
projeto. 

Existem diversos tipos de fabricantes deste tipo de produto, ficando a cargo do projeto 
especificá-lo e da CONTRATADA, após aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, a 
escolha do fornecedor, mediante apresentação de laudos específicos que possam 
avaliar a marca de conformidade do produto. 
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A especificação do tipo de revestimento monomassa a ser utilizado é de 
responsabilidade do projetista, devendo o mesmo ser consultado, no caso de dúvidas. 

13.3. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO 

13.3.1. PROCEDIMENTOS BÁSICOS DA FISCALIZAÇÃO 

Antes do início dos trabalhos de revestimento, serão constatadas com exatidão as 
posições e as instalações adequadas, tanto em elevação quanto em profundidade, dos 
condutores de instalações elétricas, hidráulicas e outros embutidos na parede além da 
execução dos testes e ensaios necessários à verificação da inexistência de defeitos ou 
vazamentos. Qualquer correção neste sentido será realizada antes da aplicação do 
revestimento. Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente 
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superfícies 
planas. As superfícies das paredes serão limpas com vassouras e abundantemente 
molhadas. 

Todas as superfícies a serem revestidas (exceto no caso em que houver 
recomendação contrária em projeto) deverão ser prévia e adequadamente umedecidas, 
de modo a se evitar o brusco ressecamento da argamassa de revestimento e seu 
conseqüente deslocamento da superfície de base. 

Todas as superfícies a serem revestidas (exceto no caso em que houver 
recomendação contrária em projeto) deverão ser prévia e adequadamente 
chapiscadas, conforme os traços e procedimentos discriminados no projeto 
arquitetônico e/ou em sua especificação técnica e/ou em suas planilhas de 
quantitativos. 

Todos os materiais (inclusive eventuais aditivos) a serem empregados na produção das 
argamassas de revestimento deverão ser oportuna e sistematicamente vistoriados, 
podendo a FISCALIZAÇÃO, sempre que julgar pertinente, exigir formalmente da 
CONTRATADA os testes e ensaios previstos nas normas técnicas brasileiras 
concernentes a essa matéria em laboratório qualificado e idôneo. 

Deverão ser sistematicamente fiscalizados, os procedimentos de preparação e 
aplicação das argamassas de revestimento, conforme as determinações das normas 
técnicas brasileiras concernentes à matéria e às especificações de projeto, bem como 
deste caderno. No caso de argamassas preparadas à base de cimento Portland 
comum, impedir sua utilização após transcorrido o período-limite de tempo estabelecido 
em cada caso. 

Deverão ser verificadas oportuna e sistematicamente a profundidade das caixas de 
passagem, quadros de distribuição de circuitos, registros das instalações hidráulicas e 
das tubulações embutidas de quaisquer natureza, exigindo da CONTRATADA a pronta 
e adequada recomposição dos elementos, incorreta e/ou inadequadamente, instalados. 
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13.3.2. PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

As argamassas de revestimento deverão apresentar condições de espessura, prumo, 
nivelamento, planeza e aderência de acordo com as recomendações em norma 
específica descritas nos sub-itens "1" e "m" do item 13.1.4, deste Grupo. 

A superfície final dos revestimentos cerâmicos deve se apresentar bem homogênea, 
nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, em conformidade com 
as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e os arremates. 

Segundo norma específica as placas assentadas em fachadas deverão apresentar as 
seguintes condições para aceite: 

Planeza: as irregularidades graduais não devem superar 3 mm em relação 
a uma régua de 2 metros de comprimento e o desnível entre peças 
cerâmicas contíguas e entre estas e as juntas de movimentação e 
estruturais não deve ser maior que 1 mm; 

Alinhamento das juntas de assentamento: não deve haver afastamento 
maior que 1 mm entre as bordas das placas cerâmicas teoricamente 
alinhadas e a borda de uma régua com 2 metros de comprimento, faceada 
com as placas cerâmicas da extremidade da borda; 

Aderência: deverão ser realizados ensaios de resistência de aderência 
segundo norma específica. Consideradas seis determinações da 
resistência de aderência, após a cura de 28 dias da argamassa colante 
utilizada no assentamento, pelo menos quatro valores devem ser iguais ou 
maiores que 0,3 MPa. 

A superfície das pedras naturais deverá se apresentar bem regular, em conformidade 
com as indicações de projeto. Será verificada também, a fixação das pedras e os 
arremates. 

Os revestimentos em madeira deverão se apresentar sem empenamentos ou 
fendilhamentos oriundos da retratibilidade e a aparência do acabamento final (verniz ou 
cera) deverá se apresentar uniforme por todo o revestimento. 

A superfície final dos laminados melamínicos deverá se apresentar uniforme, sem 
ondulações, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, em 
conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados, também, o 
assentamento das placas e os arremates. 

Os revestimentos em papel e tecido deverão apresentar superfície final bem 
homogênea, sem ondulações, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e sobrepostas 
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(no caso do papel), em conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados, 
também, a aderência do material e os arremates. 
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14. GRUPO 14— PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

14.1. CONCEITUAÇÃO 

Pisos são superfícies, contínuas ou descontinuas, construídas com a finalidade de 
permitir o trânsito pesado ou leve, apresentando compatibilidade com os outros 
acabamentos e com sua utilização. Devem apresentar resistência ao desgaste, devido 
ao atrito necessário ao trânsito, facilidade de conservação e higiene, inalterabilidade de 
cores e dimensões, além de aspectos decorativos. 

14.2. PISOS - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

14.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os pisos e as pavimentações deverão ser executados de acordo com as 
determinações do projeto básico, no que diz respeito aos tipos de material a serem 
utilizados e sua aplicação deverá ser efetuada rigorosamente de conformidade com as 
presentes especificações ou, em casos não explicitados, conforme as recomendações 
dos respectivos FABRICANTES. 

Os materiais de pisos adotados deverão apresentar características compatíveis com as 
solicitações e usos previstos, em função das particularidades funcionais do ambiente 
de utilização, cabendo unicamente ao DEOP-MG, efetuar qualquer alteração nas 
especificações originais do projeto executivo, quando algum fator superveniente assim 
o exigir. 

Os serviços deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, 
com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de 
modo que, como produto final, resultem superfícies com acabamento esmerado e com 
a qualidade e durabilidade específicos de cada tipo de material. 

Todos os pisos serão nivelados a partir de pontos de nível demarcados nos pilares na 
ocasião da execução da estrutura, através de aparelho de nível a laser. Este aparelho 
será utilizado também durante a execução de todos os tipos de piso. Ele permite a 
rápida e precisa verificação do nível e caimentos, através da geração de um plano 
horizontal ou inclinado de referência, constituído pela projeção de laser, captado por 
um sensor eletrônico. O aparelho será instalado em local, onde o trânsito de pessoas e 
a possibilidade de deslocamento do mesmo seja menor; a base deverá ser o mais firme 
possível. Define-se então a referência de nível segundo a qual, será verificado o nível 
do piso. Posiciona-se o sensor eletrônico do aparelho, fixado a uma régua de alumínio, 
em diversos pontos, possibilitando o acompanhamento constante do nivelamento do 
piso, durante sua execução. 
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A base para aplicação do piso deverá ser constituída de laje de concreto (pavimento 
térreo ou andares superiores), a qual receberá o revestimento de piso especificado ou 
poderá receber acabamento final, já durante sua concretagem. A espessura da base 
deve ser especificada em função da sobrecarga prevista e das características do 
terreno, mas não deve apresentar espessura inferior a 70 mm. 

Para as construções em pavimentos térreos, em que a base de concreto esteja 
diretamente apoiada sobre o solo, a fim de se evitar a presença de umidade nos pisos, 
deverão ser executados, quando necessário, projetos de drenagem e 
impermeabilização, compatíveis com as características do solo, profundidade do lençol 
freático e perfil do terreno. 

Os pisos internos laváveis, bem como os pisos externos impermeáveis, deverão ser 
executados com caimento adequado, em direção ao ralo mais próximo, de modo que o 
escoamento de água seja garantido em toda sua extensão, sem a formação de 
quaisquer pontos de acúmulo. Em locais sujeitos a lavagens freqüentes (banheiros, 
cozinhas, lavanderias, átrios e corredores de uso comum), os pisos devem ser 
executados com caimento mínimo de 0,5% em direção ao ralo ou à porta de saída, não 
devendo ser ultrapassado o valor de 1,5%. Nos boxes de chuveiro, o caimento deve 
estar compreendido entre 1,5% e 2,5%. Em pisos externos, aplicados sobre lajes 
suspensas, de cobertura ou não, deve-se observar o caimento mínimo de 1,5%. 

Juntas estruturais, por ventura existentes na base de concreto, deverão ser respeitadas 
em todas as camadas constituintes do sistema de revestimento do piso especificado, 
com a mesma dimensão da estrutura e adequadamente tratadas. 

Os pisos deverão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento de 
paredes, muros ou outros elementos contíguos, bem como, no caso específico de 
ambientes internos, após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a 
vedação das aberturas para o exterior. Sempre que seja necessária sua execução 
antes do término dos revestimentos de paredes, muros e tetos, deverá ser prevista 
proteção eficiente e compatível com o piso executado e deverá ser respeitado o prazo 
de liberação para tráfego. Antes de se dar inicio à execução dos revestimentos finais, 
todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, lógica, telefonia, etc., 
diretamente envolvidas, deverão estar instaladas e testadas, com seus nichos e valas 
de embutidura devidamente preenchidos. Os pisos externos devem ser executados em 
períodos de estiagem. 

O acesso às áreas a serem revestidas deverá ser vedado às pessoas estranhas ao 
serviço, durante toda sua execução, ficando proibido todo e qualquer trânsito sobre 
áreas recém executadas, durante o período de cura característico de cada material. 

Os pisos recém aplicados, em ambientes internos ou externos, deverão ser 
convenientemente protegidos da incidência direta de luz solar e da ação das 
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intempéries em geral, sempre que as condições locais e o tipo de piso aplicado, assim 
determinarem. 

A recomposição parcial de qualquer tipo de piso, só será aceita pela FISCALIZAÇÃO 
quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o 
revestimento houver sido recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou 
descontinuidades. 

14.2.2. LAJE DE TRANSIÇÃO 

A laje de transição consiste em uma laje de concreto, executada diretamente sobre o 
terreno, em áreas cobertas. Terão acabamento natado, ou poderão receber outros 
tipos de revestimento, de acordo com a especificação do projeto. 

O processo executivo da laje de transição poderá ser manual ou mecanizado. Esta 
definição ficará a cargo do projetista e se não especificada em projeto a cargo da 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição abaixo: 

LAJE DE TRANSIÇÃO EXECUTADA PELO PROCESSO MANUAL 

Este procedimento será adotado somente nos casos: 

Quando forem especificados como revestimento outros acabamentos que não 
o cimentado; 

Quando, mesmo sendo especificado o cimentado, sua execução não for viável 
pelo método mecanizado (áreas isoladas, reduzidas - com dimensões 
inferiores a 1 m e/ou que demandem pequenos volumes). 

O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água 
livre na superfície. 

O nivelamento será realizado com equipamento de nível a laser, conforme descrito no 
item a. 

Deverão estar concluídas todas as canalizações que ficarão embutidas ou sob o piso. 
Será lançado concreto fck = 10 MPa, com espessura final de 6,0 cm. 

A superfície final será plana, porém rugosa e nivelada. 

LAJE DE TRANSIÇÃO, EXECUTADA PELO PROCESSO MECANIZADO 

Será realizada a limpeza da área onde a laje será executada, visando à retirada de 
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 
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O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água na 
superfície. 

O nivelamento será realizado com equipamento de nível a laser, conforme descrito no 
item a. 

Deverão estar concluídas, todas as canalizações que ficarão embutidas ou sob o piso. 
Será lançado concreto usinado, fck = 15 MPa, espessura final de 8,0 cm. 

Durante o espalhamento do concreto será instalada na superfície, tela soldada plana 
3,4 mm, malha de 15cm (Bematel ou equivalente). 

Em hipótese nenhuma, será aceita a utilização de tela em rolo. 

O concreto será devidamente adensado através de vibradores de imersão e réguas 
vibratórias. 

O acabamento será executado, utilizando-se desempenadeiras mecânicas, até que se 
obtenha uma superfície vitrificada. 

Será efetuada a cura da laje, submetendo-a a aspersão contínua de água, nas 3 horas 
subseqüentes à da concretagem e durante os 14 dias seguintes. 

O corte das juntas de dilatação será executado com serra mecânica provida de disco 
diamantado, formando quadros de no máximo, 3 x 3 m. A profundidade do corte será 
de 3 cm. 

14.2.3. PÁTIO E QUADRA 

O processo executivo dos pátios poderá ser manual ou mecanizado. Esta definição 
ficará a cargo do projetista, ou caso não especificado em projeto a cargo da 
FISCALIZAÇÃO. 

As quadras só serão executadas pelo processo mecanizado, seguindo o mesmo 
procedimento a ser adotado para pátios com execução mecanizada (item c.2). 

PÁTIOS EXECUTADOS PELO PROCESSO MANUAL 

Este processo será adotado somente nos casos em que a execução seja inviável pelo 
método mecanizado (áreas isoladas, reduzidas - com dimensões inferiores a 1 m e/ou 
que demandem pequenos volumes). 

O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água 
livre na superfície. 
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nivelamento será realizado com equipamento de nível a laser conforme descrito no 
item a. Deverão estar concluídas todos as canalizações que ficarão embutidas ou sob o 
piso. 

A área a ser concretada, será requadrada através da fixação de sarrafos de madeira, 
adquiridos especialmente para este fim, sem empenos e devidamente aparelhados. A 
sua dimensão será de 2,5 cm de largura, por 10 cm de altura. O sarrafos serão 
posicionados, formando quadros de no máximo 3x3m. 

concreto a ser utilizado terá fck  = 10 MPa e espessura final de 8 cm. O lançamento 
será realizado alternando-se os quadros (tabuleiro de damas), assim que se dê o inicio 
de pega será lançada à camada de acabamento, traço 1:3 (cimento e areia). 

acabamento será manual, sarrafeado, desempenado e feltrado. Este procedimento 
se faz necessário para que as duas camadas se tornem um corpo único. 

Depois que o piso estiver curado, as juntas serão frisadas através de serra mecânica, 
dotada de disco diamantado, garantindo que fiquem retilíneas e bem acabadas. 

PÁTIOS E QUADRAS EXECUTADAS PELO PROCESSO MECANIZADO 

Será realizada limpeza da área onde será executado o pátio ou quadra, visando a 
retirada de detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 

O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água 
livre na superfície. 

nivelamento será realizado com equipamento de nível a laser conforme descrito no 
item a. 

Deverão estar concluídas todas as canalizações que ficarão embutidas ou sob o piso. 
Ser lançado concreto usinado, fck  =15 MPa, espessura final de 8,0 cm. 

Durante o espalhamento do concreto será instalada na superfície, tela soldada plana, 0 
3,4mm, malha de 15 cm (Bematel ou similar). 

Em hipótese nenhuma, será aceita a utilização de tela em rolo. 

concreto será devidamente adensado através de vibradores de imersão e réguas 
vibratórias. 

acabamento será executado, utilizando-se desempenadeiras mecânicas, até que se 
obtenha uma superfície lisa, similar à superfície feltrada, obtida no acabamento 
manual. 
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Será efetuada a cura do pátio ou quadra, submetendo-a a aspersão contínua de água, 
nas horas subseqüentes a concretagem e durante os 14 dias seguintes. 

O corte das juntas de dilatação será executado com serra mecânica provida de disco 
diamantado formando quadros de no máximo, 3 x 3 m. A profundidade do corte será de 
3 cm. 

14.2.4. CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (CONTRA-PISO) 

O contra-piso será executado e medido separadamente, somente nos casos em que a 
base de concreto apresentar um desnível acentuado, quando houver a necessidade de 
definição de caimentos específicos, ou quando o tipo de acabamento final, assim o 
exigir (pisos vinilicos, laminados de madeira, parquets, etc.). 

O contra-piso deverá ser efetuado com uma argamassa de consistência seca (farofa) 
no traço 1:3 (cimento e areia) e espessura compreendida entre 20 mm e 30 mm. 

A base para o recebimento do contra-piso e de qualquer outra argamassa de 
assentamento ou acabamento final deverá estar limpa, isenta de poeiras, restos de 
argamassa e outras partículas que poderão ser removidos através de varrição ou 
lavagem da superfície. Além destes, deverão também, ser removidas a nata superficial 
frágil do concreto e contaminações específicas através dos seguintes procedimentos: 

óleos, graxas e gorduras: escovar a superfície com água e detergente e 
enxaguar com água em abundância; 

Bolor e fungos: escovar a superfície com escova de cerdas duras com solução 
de fosfato trissódico (30 g de NaIDO4  em 1 litro de água) ou solução de 
hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro ativo) e enxaguar com água em 
abundância; 

Eflorescências: escovar a superfície com escova de aço e proceder à limpeza 
com solução de ácido muriático enxaguando com água limpa. Em seguida, 
aplicar solução de fosfato trissódico (30 g de Na3PO4  em 1 litro de água) ou 
solução de hipoclorito de sócio (4% a 6% de cloro ativo) e enxaguar com água 
em abundância; 

Sempre que for necessária a utilização de produtos químicos para a limpeza 
da base, ela deverá ser previamente saturada com água limpa e, depois da 
aplicação do produto, lavada com água em abundância. 

As referências de nível devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a 
mesma argamassa do contra-piso. Deverão ser previstas taliscas junto aos ralos, 
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quando existentes, de modo a garantir o caimento necessário. Não devem ser 
executadas mestras. 

Para aumentar a aderência do contra-piso à base, deverá ser executada, antes do 
lançamento desta argamassa de regularização, camada de ponte de aderência, 
constituída de uma mistura de cimento e areia fina (1:1), em volume, sendo facilitado o 
uso de adesivos. É importante garantir que esta camada ainda esteja úmida quando do 
lançamento do contra-piso. 

A argamassa de contra-piso deverá ser espalhada com enxada e compactada através 
de soquete com base da ordem de 30 x 30 cm e 8 kg. 

Todo o taliscamento deve ser retirado e preenchido com a mesma argamassa do 
contra-piso. 

O acabamento da argamassa de contra-piso deve ser compatível com o revestimento 
final, saber: 

Piso cimentado: apenas sarrafeado; 

Cerâmicas e pedras: sarrafeado e levemente desempenado com 
desempenadeira de madeira, garantindo textura áspera; 

Carpetes, têxteis e de madeira, placas vinilicas e de borracha: sarrafeado, 
desempenado com desempenadeira de madeira seguida de desempenadeira 
de aço. 

O tráfego sobre contra-pisos recém executados deverá ser interditado pelo período de 
2 a 3 dias. Para execução da pavimentação final, deverão ser aguardados os seguintes 
prazos de maturação do contra-piso: 

Piso cimentado, cerâmicas e pedras: 14 dias; 

Carpetes, têxteis e de madeira, placas vinilicas e de borracha: 28 dias. 

14.2.5. PISOS CIMENTADOS 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Os cimentos a serem utilizados na execução dos pisos cimentados devem atender a 
especificações das normas técnicas brasileiras. 

A areia a ser utilizada deve atender aos requisitos da NBR-721 1 - "Agregado para 
concreto". 
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Os pigmentos porventura utilizados, não devem afetar significativamente o tempo de 
início de pega do cimento e a resistência final da argamassa. Podem ser utilizados 
pigmentos de diferentes naturezas como óxidos de ferro (vermelho, preto, marrom e 
amarelo), negro de fumo (preto), óxido de cromo (verde), dióxido de titânio (branco) ou 
ftalocianina (verde ou azul). 

Os perfis para as juntas podem ser de latão, alumínio, ebonite, PVC ou outro plástico 
similar de acordo com especificação do projeto executivo. As juntas devem apresentar 
formato regular, sem defeitos aparentes. 

ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

O cimento deve ser armazenado em local suficientemente protegido das intempéries e 
da umidade do solo, devendo ficar afastado das paredes e do teto do depósito. As 
pilhas devem ser de, no máximo, 15 sacos, para armazenamento de até 15 dias, e de 
10 sacos para prazos de armazenamento superiores. 

A areia deve ser estocada em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de 
contaminação. Materiais de granulometria diferentes devem ficar separados, em locais 
preferencialmente cobertos, ventilados e próximos a área de peneiramento. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Este tipo de piso será utilizado somente nos casos em que a laje de transição for 
executado por processo manual, conforme especificações, ou quando o processo 
mecanizado for inviável. Para grandes volumes, as lajes de transição serão sempre 
executadas pelo processo mecanizado, conforme o procedimento especificado. 

As lajes de pavimentos superiores receberão o acabamento de superfície, durante o 
processo de concretagem (laje nível zero) de acordo com as prescrições do Grupo 5 - 
"Estruturas de Concreto e Metálica". 

Os pisos cimentados devem ser executados em argamassa no traço 1:3, em volume, 
(cimento e areia lavada média), podendo ser utilizado o sistema "sobre úmido" 
(argamassa lançada diretamente sobre a base, concreto ou contra-piso, antes do inicio 
de pega da base) ou "sobre seco" (argamassa sobre base já curada e endurecida). 

Em função das solicitações a que os pisos cimentados estão submetidos, o sistema 
"sobre seco" é o mais utilizado, podendo-se aumentar a aderência do piso cimentado à 
base, pela prévia aplicação, instantes antes do lançamento da argamassa, de ponte de 
aderência constituída por pasta de cimento e areia lavada fina (1:2), em volume, sendo 
facultado o uso de adesivos. 
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A espessura da argamassa do piso cimentado varia entre 10 mm e 20 mm para o 
sistema "sobre úmido" e de 20 mm a 30 mm para o "sobre seco". 

Recomenda-se a utilização de um mesmo tipo de cimento em todas as camadas 
constituintes de sistema (laje, contra-piso, ponte de aderência e piso cimentado). 

O preparo da argamassa pode ser manual, quando se tratar de pequenos volumes e 
deve ser efetuado sobre superfície plana e limpa, misturando-se, inicialmente, o 
cimento a água. Para volumes de argamassa superiores a 100 kg de cimento, o 
amassamento deve ser mecânico em betoneira, lançando-se parte da água e o volume 
de areia na betoneira em funcionamento completando com todo o volume de cimento e 
o restante da água, sendo o tempo de mistura nunca inferior a 3 minutos. 

A argamassa produzida não deve ser utilizada em prazo superior ao de início de pega 
do cimento, 2,5 horas, aproximadamente, devendo ser descartada após este intervalo. 

Antes do lançamento da argamassa sobre a base, serão definidos os pontos de nível, 
que em pisos com juntas pode ser estabelecido pelos próprios perfis previamente 
assentados (24 horas antes com a mesma argamassa do piso). 

O lançamento da argamassa deve ser efetuado de modo a obter o máximo 
adensamento contra a base, sendo então sarrafeada, procedendo-se o acabamento 
especificado, que pode ser de dois tipos: 

Rústico ou desempenado: desempenado com desempenadeira de madeira; 

Natado: após desempenar a argamassa com desempenadeira de madeira, 
promove-se o polvilhamento de cimento, na proporção de 1,5 kg/m2  alisando 
com desempenadeira de aço, de modo a se obter uma camada superficial de 
pasta de cimento da ordem de 1 mm. 

A coloração para o piso cimentado, quando especificada em projeto, poderá ser obtida 
através de dois procedimentos distintos: 

Adição de pigmento em toda a massa: o pigmento é adicionado à massa, após 
a mistura do cimento com a areia, na proporção de 10% em relação ao peso 
do cimento, sendo, em seguida, adicionada a água; 

Acabamento superficial com coloração: sobre o piso com acabamento rústico, 
num intervalo compreendido entre 12 e 24 horas após a sua execução, aplica-
se com desempenadeira de aço, uma nata de cimento, em espessura não 
inferior a 2 mm, com pigmento na proporção de 10% em relação ao peso de 
cimento. 
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Pisos recém aplicados devem ser submetidos a processo de cura úmida por 7 dias 
(areia úmida, sacos de linhagem umedecidos) e devem ser protegidos de 
contaminações e tráfego. 

A limpeza final do piso deve ser executada, no mínimo, 14 dias após a sua execução, 
utilizando- se escova de piaçaba, água, sabão neutro e em seguida, água em 
abundância. 

Sempre que forem executadas juntas no piso cimentado (juntas de construção), elas 
devem definir painéis de dimensões especificadas em projeto. As juntas poderão ser 
definidas antes do lançamento da argamassa, pela fixação prévia dos perfis, ou serem 
posicionadas sob pressão, após o lançamento da argamassa. A profundidade desta 
junta não deve ser inferior a 70% da espessura da camada do piso. Sempre que os 
perfis forem previamente fixados, deve-se executar frisamento da argamassa de 
fixação, bem como executar ponte de aderência antes do lançamento do piso 
cimentado. 

Juntas de movimentação do piso devem ser previstas em projetos específicos sempre 
que houver juntas na base, área de piso cimentado superior a 60 m2  ou a maior 
dimensão seja superior a 10 m. Estas juntas promovem a liberdade do sistema de piso 
até a camada de base, devendo ser preenchidas com material de enchimento e 
selante. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO CIMENTADO 

A cota do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em relação à 
cota especificada no projeto. 

Os pisos projetados em nível não devem apresentar desníveis superiores a L /1 000 
nem maiores que 5 mm, sendo L o comprimento total considerado. 

O caimento real do piso acabado não deve diferir em mais de 0,1% do caimento 
especificado no projeto. 

Na verificação da planeza do piso acabado, deve-se considerar as irregularidades 
graduais e as irregularidades abruptas, a saber: 

Irregularidades graduais: menores que 3 mm em relação a uma régua de 2 m; 

Irregularidades abruptas: menores que 1 mm em relação a uma régua de 20 
cm. 

Essas exigências são válidas tanto para as irregularidades presentes no corpo dos 
painéis quanto para os desníveis existentes entre dois painéis adjacentes. 
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O deslocamento horizontal do eixo de uma junta de construção ou de movimentação 
em relação à posição indicada no projeto não deve superar 10 mm, sendo que a 
distorção angular desse eixo não deve exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 

Quando existir junta de movimentação na estrutura, sua largura e sua posição, devem 
ser rigorosamente obedecidas na junta de movimentação executada no piso. 

Os desalinhamentos observados ao longo de um perfil de junta de construção, ou da 
borda de uma junta que será preenchida com um selante, não devem exceder 2 mm 
em relação a uma régua de 2 m de comprimento. 

A largura de uma junta de movimentação não deve apresentar afastamento superior a 
2 mm em relação ao valor indicado no projeto. 

14.2.6. PISOS DE MADEIRA 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

As peças de madeira para pisos (tábuas corridas, tacos e parquete), devem ser 
confeccionadas com material selecionado e secos em estufa com teor de umidade 
entre 8% e 12%, compatível com as condições ambientais locais. 

As peças de madeiras devem apresentar-se com a superfície aplainada, aparelhadas, 
sem nós, fendas, rachas, manchas de podridão, quinas mortas, fibras arrancadas ou 
quaisquer outros defeitos que possam comprometer a resistência, prejudicar a 
durabilidade e o efeito decorativo. Além disso, devem apresentar coloração uniforme. 

As tábuas de assoalho, também denominadas frisos, deverão apresentar as seguintes 
características: 

Encaixes do tipo macho e fêmea perfeitamente galgados, devendo ambos 
apresentarem forma trapezoidal, com folga na contra-face, permitindo perfeita 
justaposição € conseqüentemente, juntas quase invisíveis na face superior do 
piso; 

Os frisos devem apresentar canais ou sulcos longitudinais na face inferior, com 
a finalidade de compensar os efeitos da dilatação pela umidade ambiente; 

As dimensões usuais das peças são de 10 cm a 20 cm de largura, 2,5 m a 5,5 
m de comprimento e espessura da ordem de 18 mm. 

Os tacos devem atender às especificações de norma específica no que diz respeito às 
seguintes características: 
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Teor de umidade; 

Dimensões; 

Aspecto visual. 

Os tacos a serem utilizados poderão apresentar base em rabo de andorinha ou com 
encaixe macho e fêmea. 

A largura dos tacos não deve ser superior a 75 mm e a espessura deve ser inferior a 20 

Os parquetes deverão ser fornecidos na forma de mosaico, agrupados sobre uma tela 
termoplástica ou sobre papel. 

Os barrotes de madeira, para vigamento do contra-piso de base, na fixação de tábuas, 
apresentam forma trapezoidal com as seguintes dimensões: 3 cm (base menor) x 5 cm 
(base maior) x 3 cm (altura). A madeira dos barrotes deverá ser seca em estufa, 
atingindo teor de umidade compatível com as condições locais, devendo ser tratadas 
com imunizante fungicida inseticida. 

ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

Todas as peças de madeira deverão ser armazenadas em local seco; 

As tábuas deverão ser armazenadas empilhadas com espaçadores de 
madeira distribuídos de forma uniforme, de modo a evitar deformações e 
permitir a circulação do ar. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Fixação das tábuas corridas - Método convencional 

Os barrotes devem ser previamente preparados com a fixação, em suas 
laterais, de pregos a cada 15cm posicionados de forma cruzada e alternada; 

Os barrotes devem ser chumbados à base, no sentido transversal à colocação 
do assoalho, com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia lavada); 

Os barrotes devem ser nivelados e espaçados de 30 cm a 35 cm, de eixo a 
eixo, devendo ser previstos barrotes junto às paredes para fixação das bordas 
das tábuas; 
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O acabamento da argamassa de fixação dos barrotes deverá ser sarrafeado e 
desempenado com desempenadeira de madeira apresentando textura áspera; 

Deverá ser garantido um prazo de, no mínimo, 14 dias entre o término da 
fixação dos barrotes e a aplicação dos frisos; 

Os frisos serão fixados aos barrotes por meio de pregos de dimensões 
apropriadas, cravados obliquamente no macho, de modo a ficar invisíveis e 
tomar a madeira na parte mais espessa e não somente no macho; 

Os pregos deverão ser rebatidos com punção de modo a deixar as ranhuras 
livres para c encaixe das fêmeas que deverá ser efetuado garantindo-se 
adequado aperto entre as tábuas impedindo eventuais folgas; 

As emendas entre frisos, sempre que necessárias, deverão ser efetuadas 
sobre um barrote e deverão ser convenientemente distribuídas de modo a não 
coincidirem em um mesmo alinhamento. Estas extremidades de emenda, bem 
como em todas as demais extremidades das peças, deverão ser fixadas com 
pregos sem cabeça sobre os pregos rebatidos com punção; 

Deverá ser previsto um afastamento de 10 mm do piso em relação às paredes 
adjacentes (junta de dessoldarização) que não deverá ser preenchido com 
qualquer tipo de material. 

Fixação das tábuas corridas - "Embuchamento" 

As tábuas poderão ser diretamente fixadas ao contra-piso ou laje de concreto, 
adequadamente nivelados, através de parafusos 5,5 x 50 e buchas de náilon 
de 8 mm fixados em furos, adotando-se 2 parafusos alinhados a cada 40 cm 
de comprimento da tábua; 

Para o embutimento do parafuso, o furo no último centímetro de altura do friso 
deverá ser feito com broca de um diâmetro superior, permitindo o rebaixo do 
parafuso em relação à superfície da tábua; 

Os furos deverão ser tampados com cavilhas (botões feitos da própria madeira 
escolhida) colocados com cola PVA; 

Deverá ser previsto um afastamento de 10 mm do piso em relação às paredes 
adjacentes, (junta de dessoldarização) que não deverá ser preenchido com 
qualquer tipo de material. 

Fixacão dos tacos - Rabo de andorinha 
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A base de fixação para os tacos com verso em rabo de andorinha deve ser um 
contra-piso ou laje, adequadamente nivelada e limpa, e com idade superior a 
14 dias; 

Antes da fixação, de modo a reduzir os efeitos da água da argamassa de 
assentamento sobre os tacos e de aumentar a aderência, aplica-se camada de 
emulsão asfáltica à quente e leve camada de pedrisco na face inferior e nos 
chanfros da cauda de andorinha, além de pregos asa de mosca na quantidade 
de 2 a 4 por taco; 

O assentamento dos tacos deve ser efetuado com argamassa no traço 1:3 
(cimento e areia lavada), em volume, e consistência seca; 

Após o lançamento da argamassa, no instante do assentamento do taco, 
polvilha-se cimento sobre a massa e posicionam-se os tacos que devem ser 
nivelados e aderidos através de batidas com desempenadeira de madeira; 

Deve ser proibida a passagem por sobre os tacos nas 24 horas seguintes à 
sua colocação; 

Após o assentamento, as peças devem ser protegidas por uma camada de 
areia fina. 

Fixação dos tacos - Encaixe macho e fêmea 

A base de fixação para os tacos com encaixe macho e fêmea deve ser um 
contra-piso ou laje, adequadamente nivelada e limpa, e com idade superior a 
14 dias; 

A base para recebimento dos tacos deve ser inicialmente preparada pela 
aplicação de mistura de cimento e adesivo aplicada com rodinho ou espátula, 
de modo a eliminar as irregularidades e porosidades; 

O assentamento dos tacos deverá ser feito pela utilização de cola especial, 
recomendada pelo fabricante de tacos. A cola deverá ser aplicada sobre a 
base através de desempenadeira, espátula ou rodo denteado em uma área 
não superior a 1 m. Os tacos devem ser aplicados, com o auxilio de uma 
desempenadeira, pressionando-a sobre toda a superfície do piso dos tacos, ou 
batendo-os com um martelo de borracha, de modo a obter aderência completa 
à base; 

Deve ser proibida a passagem por sobre os tacos nas 24 horas seguintes a 
sua colocação; 
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Após o assentamento, as peças devem ser protegidas por uma camada de 
areia fina. 

Considerações gerais sobre a fixação de tacos 

No assentamento dos tacos deve ser observada a disposição de projeto das 
peças (espinha de peixe, mata-junta ao meio, diagonal simples, dama, espiral 
Versalhes, etc.). Em qualquer uma destas configurações é necessário prever 
tacos com medidas múltiplas entre si e alteração da posição do encaixe macho 
e fêmea, normalmente posicionado nas laterais; 

Não deve haver interrupção de desenho entre salas contíguas que tenham 
porta de comunicação entre si; 

Em cada conjunto de salas contíguas, deve ser empregada uma única espécie 
de madeira, sendo preferível aplicar uma só espécie em cada pavimento. Os 
pisos devem ser distribuídos de forma a resultarem em pisos uniformemente 
mesclados, sem grupamentos de peças levemente mais claras; 

As juntas de assentamento entre os tacos, não devem ser superiores a 0,75 
mm e deve-se garantir junta de dessoldarização entre o piso e a parede da 
ordem de 5 mm a 10 mm sem qualquer preenchimento. 

Fixação dos parquetes 

A base de fixação para os parquetes deve ser um contra-piso ou laje, 
adequadamente nivelada e limpa, com idade superior a 21 dias; 

A base para recebimento dos parquetes deve ser inicialmente preparada pela 
aplicação de mistura de cimento e adesivo aplicada com rodinho ou espátula, 
de modo a eliminar as irregularidades e porosidades; 

O assentamento dos parquetes deverá ser efetuado pela utilização de cola 
especial, recomendada pelo FABRICANTE. A cola deverá ser aplicada sobre a 
base através de desempenadeira, espátula ou rodo denteado em uma área 
não superior a 1 m2; 

Para parquetes com tela termoplástica, esta deverá ser fundida com o adesivo. 
Para parquetes agrupados em papel, este deve ficar na face não aderida. As 
peças devem ser aplicadas, com o auxilio de uma desempenadeira, 
pressionando-a sobre toda a superfície do piso, ou batendo as peças com um 
martelo de borracha, de modo a obter aderência completa à base; 
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Nas placas agrupadas com papel, este deverá ser removido após a fixação 
das peças, com a utilização de pano úmido; 

Deve ser proibida a passagem por sobre os tacos nas 24 horas seguintes a 
sua colocação; 

No assentamento dos parquetes deve ser observada, no projeto, a disposição 
das peças; 

Deve-se garantir junta de dessoldarização entre o piso e a parede da ordem de 
5 mm a 10 mm sem qualquer preenchimento. 

Acabamento em Sinteco ou resina, para pecas de madeira 

O serviço de lixamento pode ser iniciado a partir de 7 dias após o 
assentamento das peças, em se tratando de material colado, e de 15 dias para 
peças assentadas com argamassa ou pregadas; 

A raspagem preliminar (desengrosso) deve ser executada com máquina 
apropriada (discão) utilizando lixa grana 16 e atuando sobre toda a superfície 
do piso. Em seguida, deve ser feita uma raspagem mais fina com lixa grana 36 
ou 40, por fim, deve ser utilizada uma lixa grana 50 ou 60; 

O pó fino que resulta deste último lixamento deve ser usado para calafetação 
do piso; 

Não é permitida a utilização de água ou óleo para facilitar o processo de 
raspagem; 

Nos cantos de piso, a raspagem é feita com lixadeira portátil ou raspilha 
(instrumento para raspar aduelas); 

A calafetação para correção das irregularidades do piso deve ser realizada 
através de mistura, composta pelo pó de lixamento e cola PVA. A consistência 
da mistura deve ser compatível com a abertura das juntas: fluida, para juntas 
estreitas, e mais densa para juntas largas; 

A massa de calafetação deve ser aplicada por intermédio de um rodo de 
borracha rígida, espalhando-a sobre toda a superfície do piso, tampando os 
buracos de pregos falhas no cavilhamento (calafetação com cavilhas ou pino 
de madeira), juntas entre as peças e frestas no rodapé; 

Após a calafetação, aplica-se a ia  demão de Sinteco ou resina (demão-
seladora). Esta demão deve ser bastante rala de modo a facilitar a penetração 
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do composto nos veios da madeira e será aplicada com rodo de borracha 
rígida. Após a secagem da demão seladora, deve ser efetuado o lixamento, 
manual ou com máquina, com lixa grana 80, preparando a base para 
recebimento da 28  demão de verniz ou resina; 

A 28  demão de Sinteco ou resina é aplicada com o produto menos diluído, 
aplicado com rolo de lã de carneiro rebaixado ou escova de pelo própria para 
esta finalidade. Nesta fase é imprescindível que o ambiente esteja limpo de pó 
e impurezas. Após a secagem desta demão, deve ser feito um outro lixamento, 
manual ou com máquina leve, com lixa ainda mais fina (grana 100 ou 120) 
para preparar a superfície para a demão de acabamento; 

A demão final de acabamento deve ser aplicada com o ambiente limpo e 
totalmente protegido, aplicando-se o composto puro com rolo de lã ou escova 
de pelo. A aplicação deve ser feita contra a luz de modo a permitir que o 
aplicador repasse eventuais falhas de preenchimento, formando uma película 
o mais uniforme possível; 

Em função da forma de assentamento e das características dos materiais 
devem ser observados os seguintes prazos para aplicação de resina uréia-
formol: 

Tacos assentados com argamassa: aguardar 90 dias após a colocação; 

Tacos e parquetes fixados com cola PVA: 30 dias após a colocação. 

Na execução do lixamento e acabamento do piso devem ser observados os seguintes 
aspectos: 

Durante a aplicação da resina ou Sinteco, deve-se vedar aberturas e frestas 
que permitam formação de correntes de ar e a entrada de pó. A secagem 
acelerada pode levar ao aparecimento de pequenas bolhas; o piso, após a 
aplicação de demão de resina ou sinteco, não deve estar sobre incidência 
direta de raios solares; 

A resina é influenciada por fatores climáticos de modo que, em dias secos e 
quentes, o intervalo entre as demãos deve ser de quatro a seis horas; para 
dias quentes e úmidos, aguardar de seis a oito horas. Nos dias frios e secos, a 
mistura fica mais viscosa e com reduzido poder de penetração; nesta situação 
a aplicação dever ser feita no período mais quente do dia e com intervalo entre 
as demãos de seis horas. Em condições frias e úmidas (temperatura inferior a 
12°C e umidade superior a 90%) a aplicação deve ser evitada; a liberação do 
soalho ao tráfego deve ocorrer, no mínimo, 12 horas após a aplicação; a 
película não deve sofrer nenhum tratamento de conservação antes de 30 dias 
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decorridos após o término da aplicação, devendo ser utilizado na limpeza 
aspirador de pó e vassoura de pelo. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO DE MADEIRA 

Os soalhos não devem apresentar, visualmente, falhas ou imperfeições, tais 
como: frestas, aspereza, manchas, defeitos de calafetação ou falhas na 
aplicação do verniz ou resina; 

As peças fixadas com adesivo não devem apresentar som cavo por percussão 
ao toque; 

As cavilhas devem apresentar-se firmemente coladas, porém, não devem estar 
enterradas; 

Os pisos devem apresentar-se perfeitamente nivelados sem qualquer desvio 
de nível entre as peças. 

A seguir apresenta-se um quadro com outras informações técnicas sobre pisos de 
madeira. 

NOME:',.- 
: POPULARCIENTIFICO li.- 	.• 

aNOMEi,  , 

. 

.;DENSIDADE 
':a. (Wein)  

TI .- U i ILIDADE 

Jatobá / Jatai 
Hymenaea 
Courbahl 

0.96 

Madeira pesada, 
muito dura, de 
média resistência 
ao ataque de 
insetos xilógafos 

Assoalhos, 
tacos, vigas, 

b 	s, i pas 

	

ci 	ro 	, 

	

a 	r 
batentes, 
esquadrias e 
móveis 

Cumaru 
Dipteryx 

Alata 
1.10 

Madeira muito 
pesada, 
compacta, alta 
resistência ao 
apodrecimento e 
ao ataque de 
xilófagos 

Assoalhos, 
tacos, lambris, 
postes, 
cruzetas, 
mourões, 
dormentes, 
vigas, caibros, 
ripas, esteios e 
esquadrias 

Abiurana 
Pouteria 

Torta 
0.78 

, 
Madeira pesada, 
dura, longa 
durabilidade 

Assoalhos, 
tacos, 
marcenarias e 
de uso interno 
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Grapia / 
Garapa 

Apuleia 
Leicocarpa 0.83 

Madeira pesada, 
dura, longa 
durabilidade 

Assoalhos, 
tacos, postes, 
mourões, 
dormentes, 
vigas, caibros, 
ripas, esteios e 
esquadrias 

Cabretiva 
Myroxylon 
Peruiferum 

0.95 

Madeira pesada, 
dura, longa 
resistência ao 
apodrecimento 

Assoalhos, 
tacos, postes, 
mourões, 
dormentes, 
vigas, caibros, 
ripas, esteios, 
esquadrias e 
móveis 

ÁP:RODOtOrIP1 C..0-ÁRCT.ERISti,PAS:  ,1 1,„toutPV.ANTAQE1,4 	'L,' : 
:501,"!te:  

,32i  
DESVANTAGENS i 

Carpete de 
madeira 

Produto composto de 
lâminas de madeiras 
sobrepostas com uma 
camada de verniz (UV) 
com pigmento 

Praticidade na instalação e 
baixo custo 

Baixa resistência e 
baixa durabilidade 

Carpete de 
madeira 

Produto composto de 
lâminas de madeiras 
sobrepo  stas com uma 
camada de verniz (UV) 
com pigmento 

Praticidade na instalação e 
baixo custo 

Baixa resistência e 
baixa durabilidade 

Piso 
melaminico 
(tipo 
Durafloor) 

Produto composto de 
substrato de madeira de 
alta densidade (HDF), 
revestido com 
melaminico coberto por 
camadas de resinas de 
alta resistência 

Praticidade na instalação, 
maior resistência que o 
carpete de Madeira 

Média resistência, 
médio custo, 
poucas opções de 
cores e é produto 
artificial 

Assoalhos e 
tacos 

Madeira maciça 

Alta resistência, beleza, 
requinte, proporciona 
várias opções de 
paginação, produto 
natural, valorização do seu 
imóvel, melhor custo 
beneficio da categoria. 

Instalação um
pouco mais 
demorada e a 
necessidade de um 
tempo máor de 
espera  para 
aplicação da resina 

 (verniz) 
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Assoalho 
envernizado 

Madeira maciça com 
verniz (UV) e base de 
poliéster 

Praticidade na instalação 

Poucas opções de 
paginação, preço
superior a 
assoalhos e tacos. 

Piso 
melamínico 
tipo Pergo 

Produto composto de 
substrato de madeira 
revestido com 
melamínico coberto com 
camadas de resinas de 
alta resistência 

Maior resitência que o 
carpete de madeira, várias 
cores 

Alto custo, 
instalação requer 
treinamento 
especial 

QUALIDADE EXTRA OU 
EXPORTAÇÃO 

PRIMEIRA OU 
COMERCIAL 

TONALIDADE 

SECO OU SECO 
NATURAL 

Madeira Seca em estufa, alta qualidade, selecionadas, sem 
brancal com maior uniformidade de tonalidade 

Madeira que apresentam defeito de fabricação com branca', 
nós, revessos, furos de broca, etc. 

As variações nuancem e veios existentes s pisos de 
madeiras ( assoalhos e tacos) são próprios da madeira. 
Portando não podem ser onsideraos como defeito. São 
característicos de um produto natural, onde cada peça é 
única. Por isso, qualquer piso de madeira adquirido, mesmo 
que em pequenas quantidades poderá ter varições de 
tonalidades. 

Depois de beneficiado, pronto, o produto é tabicado 
(gradeado) e empilhado adequadamente em ambientes 
arejados para que se reduza a sua umidade até 

As peças devem ter o verso isento de pó, materiais pulverulentos ou partículas que 
impeçam boa aderência. 

Argamassa de reiuntamento das placas cerâmicas 

Deverão ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. 

A argamassa de rejuntamento poderá ser de base cimentícia com adição de polímeros 
e possuindo propriedades de elasticidade, lavagem, impermeabilidade e aditivos 
antifungos, quando forem destinados a ambientes externos. 

Em locais em que seja exigida resistência química, (instalações industriais e 
comerciais) recomenda-se a utilização de rejuntamento à base de epóxi. 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

Material cerâmico 
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As placas cerâmicas ou as embalagens devem conter as seguintes informações: 

Marca do FABRICANTE ou marca comercial e o país de origem; 

Identificação de primeira qualidade; 

Tipo de placa cerâmica (grupo de classificação); 

Referência a NBR-13818 e à ISO 13006; 

Tamanho nominal, dimensão de fabricação e formato modular ou não modular; 

Natureza da superfície com os seguintes códigos: GL-esmaltadas e UGL-não 
esmaltadas; 

Informação sobre a classe de abrasão para as esmaltadas; 

Nome e código do FABRICANTE do produto; 

Referência de tonalidade do produto; 

Informações sobre a data de fabricação, turno, lote; 

N° de peças; 

Área que cobrem sem juntas, quando peças individuais, ou com juntas quando 
fornecidas em conjunto de placas; 

Especificação de junta pelo FABRICANTE. 

O armazenamento das peças cerâmicas deve ser feito de modo a evitar quebras ou 
lascas nos cantos, empilhando as caixas, de forma cuidadosa, até uma altura máxima 
de 1,5 m, em pilhas entrelaçadas para garantir a sua estabilidade. O estoque deve ser 
separado por tipo de peça, calibre e tonalidade em local fechado, preferencialmente, 
próximo ao transporte vertical. 

Reiuntamento industrializado 

O armazenamento das argamassas de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e 
protegido para a preservação da qualidade, de forma que permita fácil acesso à 
inspeção e identificação do lote. As pilhas devem ser colocadas em estrados secos e 
não devem ter mais que 1,5 m de altura. 

Obriqatoriedade e responsabilidade dos ensaios 
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Serão exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta deverá ser realizada 
no canteiro de obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e 
rejeição seguirão as recomendações das normas pertinentes (citadas anteriormente). 
Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA (remunerados no 
BDI). Nos casos de reprovação dos materiais, a reposição será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Assentamento do revestimento cerâmico - Método convencional  

A base de assentamento das placas cerâmicas, no método convencional, corresponde 
à própria laje de concreto, adequadamente limpa. 

As placas cerâmicas deverão estar úmidas, após imersão em água limpa, por período 
de 2 horas. 

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia 
lavada fina, na proporção de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso 
sejam necessárias espessuras maiores, deverá, previamente, ser executado contra-
piso, sendo necessário aguardar um prazo de 14 dias entre o término desta camada de 
regularização e o assentamento do revestimento cerâmico. 

Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência, a 
base será umedecida e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser 
espalhada com vassoura de piaçaba, formando uma camada de, no máximo, 5 mm. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2 m e 
sarrafeada. Sobre esta argamassa úmida lança-se pó de cimento formando uma 
camada uniforme de 1 mm e borrifa-se água com a broxa. 

As peças cerâmicas devem ser distribuídas, pressionadas sobre esta pasta e batidas 
com desempenadeira de madeira. 

Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por 
percussão ao toque, a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, 
porventura, comprometidas. 

Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da 
argamassa. 

Considerações gerais sobre o assentamento do revestimento cerâmico 
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Quanto ao seccionamento das cerâmicas será indispensável o esmerilhamento da linha 
de corte de modo a obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e 
perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. Poderão ser utilizadas ferramentas elétricas 
portáteis, com serras manuais, ou máquinas de corte com risco de brocas de vídea. 

Não serão admitidos cortes com frisadores de diamante manual ou torquês. 

Após o assentamento, as peças deverão ser protegidas da ação intensa de sol e vento. 

É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 3 dias não deve ser 
permitido o tráfego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira 
para transitar sobre o piso. 

Juntas no revestimento cerâmico - Dimensões e preenchimento 

As juntas de assentamento entre as placas devem ser dimensionadas de modo a 
atender ás seguintes funções: 

Compensar a variação de bitola das peças; 

Oferecer relativo poder de acomodação às movimentações da base e das 
peças cerâmicas; 

Facilitar o perfeito preenchimento, garantindo a completa vedação da junta; 

Facilitar a troca de placas cerâmicas; 

Deverão ser dimensionadas juntas de movimentação em projeto técnico 
específico para garantir a liberdade do sistema de revestimento, tanto em 
revestimentos internos quanto externos. 

Não é permitida a adoção de juntas secas. 

O preenchimento das juntas de assentamento deverá ser executado, no mínimo, 7 dias 
após o assentamento. 

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de resíduos de argamassa 
e qualquer material que possa comprometer a penetração e aderência do 
rejuntamento. 

A argamassa de rejuntamento deve ser aplicada com desempenadeira de borracha ou 
neoprene, diagonalmente às juntas, em movimentos de vaivém, de modo a preenchê-
las completamente. 
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Após a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), deverá ser 
efetuada a limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e 
úmida, finalizando com a aplicação de pano ou estopa limpos e secos. 

Poderá ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o 
emprego de haste de madeira macia ou plástica. 

Deverão ser executadas juntas de movimentação, conforme projeto técnico específico, 
para garantir a liberdade do sistema de revestimento, tanto em revestimentos internos 
quanto externos. Estas juntas são preenchidas com material de enchimento e selante. 

Deverão ser previstas juntas de dessolidarização no perímetro da área revestida e nas 
transições entre materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de 
enchimento e vedadas com selante e devem apresentar dimensão não inferior a 5 mm. 

Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem ser respeitadas, em posição 
e largura, em toda a espessura do revestimento. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO EM 
REVESTIMENTO CERÂMICO 

As características do material, forma, dimensões das peças e configuração de 
assentamento, devem obedecer, rigorosamente, as especificações de projeto. 

As juntas de assentamento e de alívio (movimentação e dessolidarização) devem 
apresentar-se adequadamente preenchidas e sem pontos falhos. 

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre 
as peças. A cota, do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em 
relação à cota especificada no projeto. 

O caimento dos pisos de ambientes laváveis, não deve ser inferior ao especificado em 
projeto. Em ambientes não laváveis, o caimento não deve ser maior do que aquele 
especificado no projeto. 

As irregularidades graduais não devem superar 3 mm em relação a uma régua de 2 m 
de comprimento. Os ressaltos ou desníveis entre as placas cerâmicas contíguas ou 
entre partes de revestimento contígua a uma junta de movimentação ou estrutural, não 
devem ser maiores que 1 mm. 

Não deve haver afastamento maior que 1 mm entre as bordas das placas cerâmicas, 
teoricamente alinhadas, e a borda de uma régua de 2 m de comprimento, posicionada 
junto à face das placas. 
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As juntas de movimentação e dessolidarização devem estar presentes nas posições 
anotadas em projeto técnico específico e a sua largura não deve diferir mais que 2 mm 
em relação à largura especificada no projeto, sendo que, as bordas das placas 
cerâmicas assentadas na região da junta devem estar perfeitamente alinhadas, não 
sendo aceitas irregularidades graduais maiores que 2 mm em relação a uma régua 
com 2 m de comprimento. 

O deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentação em relação à posição 
indicada no projeto não deve exceder 20 mm e a distorção angular deste eixo não deve 
exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 

As placas cerâmicas devem estar aderidas ao substrato, não apresentando som cavo 
por percussão ao toque, e apresentando resistência de aderência à tração maior ou 
igual a 0,30 MPa, após 28 dias de cura da argamassa de assentamento. 

14.2.7. PISOS DE PEDRAS EM PLACAS 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Pedras em placas  

Na escolha da pedra a ser utilizada, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

As características petrográflcas da pedra de modo a avaliar a durabilidade do 
material, tal como presença de microfissuras, presença de materiais deletérios 
e alterados; 

Se as propriedades mecânicas da pedra (resistência à compressão, resistência 
à flexão, resistência à abrasão e resistência ao impacto de corpo duro) 
atendem às solicitações que estarão impostas ao revestimento durante a sua 
vida útil; 

A porosidade e a absorção de água do material; 

A viabilidade de a pedra ser submetida aos processos de beneficiamento 
necessários para a obtenção dos aspectos desejados (superfície polida, 
serrada, apicoada, flameada, etc.); 

As alterações na aparência que as pedras estarão sujeitas quando submetidas 
a lavagens e à ação de produtos químicos, quando expostas às intempéries e 
quando assentadas com argamassa. 

As placas, chapas, lajotas ou lâminas de pedra deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e 
apresentar o acabamento especificado em projeto. 
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Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com veios que comprometam seu 
aspecto, durabilidade e resistência. 

Deverá ser efetuada seleção das peças a serem utilizadas de modo a se evitar 
variações de textura e coloração, de forma que resultem superfícies uniformemente 
mescladas em seu conjunto, sem concentrações desequilibradas e/ou discrepantes. 

Argamassa de rejuntamento das pedras em placas 

Deverão ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. 

A argamassa de rejuntamento deverá ser de base cimentícia com adição de polímeros 
e possuindo propriedades de elasticidade, lavagem, impermeabilidade e aditivos 
antifungos, quando forem destinados a ambientes externos. 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

Pedras em placas 

Deve ser criada uma amostra padrão, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para definição 
de cor e textura a ser aceita no recebimento das placas de rocha. 

No manuseio devem ser tomadas todas as precauções necessárias a fim de se evitar 
danos às placas. 

As placas devem ser, preferencialmente, armazenadas em áreas cobertas, acessíveis 
e próximas ao local onde vão ser instaladas. 

As placas, principalmente de grandes dimensões, devem apoiar-se através de uma de 
suas bordas em caibros ou sarrafos de madeira e encostar-se em estruturas 
apropriadas em forma de "A". Deve-se garantir a separação entre as placas através de 
ripas. As pedras também poderão ser armazenadas na horizontal, apoiadas e 
separadas entre si por ripas dispostas no mesmo alinhamento. 

Toda madeira utilizada como apoio para placas de rocha deve ser macia e não deve 
conter resinas ou essências que possam manchar as placas. 

Reiuntamento industrializado 

O armazenamento das argamassas colante e de rejuntamento deve ser efetuado em 
local seco e protegido para a preservação da qualidade e de forma que permita fácil 
acesso à inspeção e identificação do lote. As pilhas devem ser colocadas em estrados 
secos e não deve ter mais que 1,5 m de altura. 
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PROCESSO EXECUTIVO 

Assentamento das pedras em placas - Método convencional  

A base de assentamento das pedras em placas, no método convencional, corresponde 
à própria laje de concreto, adequadamente limpa e curada. 

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia 
lavada fina, na proporção de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso 
sejam necessárias espessuras maiores, deverá, previamente, ser executado contra-
piso, sendo necessário aguardar um prazo de 14 dias entre o término desta camada de 
regularização e o assentamento das placas de pedra. 

Mármores claros que possam apresentar problemas com manchas em sua superfície 
deverão utilizar argamassa confeccionada com cimento branco ou o seu verso 
previamente chapiscado com cimento branco e adesivo acrílico, misturado junto à água 
de amassamento deste chapisco. A areia utilizada neste chapisco não deve apresentar 
impurezas que possam vir a manchar a placa. 

Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência da 
argamassa à base, esta deve ser umedecida e polvilhada com cimento formando uma 
pasta que deve ser espalhada com vassoura de piaçaba, formando uma camada de, no 
máximo, 5 mm. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2 m e 
sarrafeada. Sobre esta argamassa úmida, deve ser polvilhado cimento molhado com 
adesivo, de modo a garantir a aderência da placa à argamassa de assentamento. 

As placas devem ser distribuídas, conforme a paginação de projeto, pressionadas 
sobre esta pasta e batidas com martelo de borracha. 

Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverá ser verificada, por 
percussão ao toque, a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, 
porventura, comprometidas. 

Após o assentamento, as peças deverão ser limpas antes do endurecimento da 
argamassa sobre as mesmas. 

Considerações gerais sobre o assentamento de pedras em placas 

Os rebaixos, recortes ou furos serão executados com a melhor técnica, de forma que a 
peça não fique prejudicada na qualidade ou no aspecto. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 410/638 - PARTE C 



iátã 
DEOP-MG 

Placas de mármore devem ser estocadas ao abrigo das intempéries em função da sua 
característica petrográfica, uma vez que expostas às intempéries desgastam o 
polimento, aumentam a porosidade e reduzem resistência. 

Durante a execução dos serviços de assentamento e rejuntamento de pedras naturais, 
todos os respingos e manchas de argamassa, deverão ser imediatamente removidos 
com água limpa e escova apropriada, especialmente em se tratando de pedras com 
acabamento superficial rústico, ou pedras com elevado grau de absorção. 

Após o assentamento, as peças deverão ser protegidas da ação intensa de sol e vento. 

E'vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 5 dias não deve ser 
permitido o tráfego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira 
para transitar sobre o piso. 

Juntas nas pedras em placas - Dimensões e preenchimento 

Não é permitida a adoção de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de 
assentamento de, no mínimo, 3 mm ou ser executada na dimensão especificada em 
projeto específico. 

O preenchimento das juntas de assentamento deverá ser executado, no mínimo, 7 dias 
após o assentamento das pedras em placas. 

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de resíduos de argamassa 
e qualquer material que possa comprometer a penetração e aderência do 
rejuntamento. 

O preparo da argamassa de rejuntamento deve seguir as mesmas recomendações do 
preparo da argamassa colante. 

A argamassa de rejuntamento deve ser aplicada com desempenadeira de borracha ou 
neoprene diagonalmente às juntas, em movimentos de vaivém, de modo a preenchê-
las completamente. Após a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), 
deverá ser efetuada a limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, 
limpa e úmida, finalizando com a aplicação de pano ou estopa, limpos e secos. 

Poderá ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o 
emprego de haste de madeira macia ou plástico. 

Deverão ser executadas juntas de movimentação, conforme projeto técnico específico, 
para garantir a liberdade do sistema de revestimento, tanto em revestimentos internos 
quanto externos. Estas juntas são preenchidas com material de enchimento e selante. 
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Deverão ser previstas juntas de dessolidarização no perímetro da área revestida e nas 
transições entre materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de 
enchimento (Tarucel ou similar) e vedadas com selante e devem apresentar dimensão 
não inferior a 5 mm. 

Juntas estruturais porventura existentes na base devem ser respeitadas, em posição e 
largura, em toda a espessura do revestimento. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO EM PLACAS DE 
ROCHA 

Quanto ao tipo, formas, dimensões, disposição e acabamento das pedras devem ser 
seguidas as especificações de projeto. 

As juntas de assentamento e de alívio (movimentação e dessolidarização) devem 
apresentar-se adequadamente preenchidas e sem pontos falhos. 

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem material aderido sobre as peças. 

A cota do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em relação à 
cota especificada no projeto. 

O caimento dos pisos de ambientes laváveis, não deve ser inferior ao especificado em 
projeto. Em ambientes não laváveis, o caimento não deve ser maior do que aquele 
especificado no projeto. 

As irregularidades graduais não devem superar 2 mm em relação a uma régua de 2 m 
de comprimento. 

As superfícies revestidas devem ficar perfeitamente niveladas e sem saliências 
apreciáveis entre as peças. 

As juntas de movimentação e dessolidarização devem estar presentes nas posições 
anotadas em projeto técnico específico e a sua largura não deve diferir mais que 2 mm 
em relação à largura especificada no projeto, sendo que as bordas das placas de rocha 
assentadas na região da junta devem estar perfeitamente alinhadas, não sendo aceitas 
irregularidades graduais maiores que 2 mm em relação a uma régua com 2 m de 
comprimento. 

O deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentação em relação à posição 
indicada no projeto não deve exceder 20 mm e a distorção angular deste eixo não deve 
exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 
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As pedras em placas devem estar aderidas ao substrato, não apresentando som cavo 
por percussão ao toque. 

14.2.8. PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 

CARACTERÍSTICA DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Ladrilho hidráulico  

As características técnicas dos ladrilhos devem atender às prescrições de norma 
específica, nas seguintes características: 

Absorção de água; 

Resistência ao desgaste por abrasão; 

Módulo de Ruptura à flexão; 

Dimensões (espessura, comprimento e largura). 

Serão exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta deverá ser realizada 
no canteiro de obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e 
rejeição seguirão as recomendações das normas pertinentes (citadas anteriormente). 
Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA (remunerado no 
BDI). Nos casos de reprovação dos materiais, a reposição será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

A formação de amostra representativa para avaliação das características técnicas em 
lote homogêneo, da mesma classe, tipo ou decoração, deve ser feita conforme Tabela 
4: 

Tabela 4 - Avaliação de amostra representativa 

• 

CARACTERÍSTICA . 
TAMANHO DA 

AMOSTRA 
(lote até 12.500 pegai) 

Dimensional 20 

Absorção de água 5 

Resistência à flexão 5 

Resistência ao desgaste 10 
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Sempre que o lote exceder 12500 peças, deverão ser tomadas duas peças a mais, por 
característica, para cada 10000 ladrilhos ou fração que excedam o tamanho do lote. 

O lote deverá ser aceito quando satisfizer à inspeção visual e atender às exigências 
técnicas de norma especifica. 

Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem 
fendas ou falhas. 

Argamassa de rejuntamento para os ladrilhos hidráulicos  

Deverão ser utilizadas argamassas de rejuntamento industrializadas. 

A argamassa de rejuntamento deverá ser de base cimenticia com adição de polímeros 
e possuindo propriedades de elasticidade, lavagem, impermeabilidade e aditivos 
antifungos quando forem destinados a ambientes externos. 

Quando determinado pela FISCALIZAÇÃO, poderá ser utilizada nata de cimento. 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

Ladrilhos hidráulicos  

O acondicionamento do material deve garantir a sua integridade física até o uso. 

Reluntamento industrializado  

O armazenamento das argamassas de rejuntamento deve ser efetuado em local seco e 
protegido para a preservação da qualidade e de forma que permita fácil acesso à 
inspeção e identificação do lote. As pilhas devem ser colocadas em estrados secos e 
não deve ter mais que 1,5 m de altura. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Assentamento dos ladrilhos hidráulicos - Método convencional  

A base de assentamento dos ladrilhos, no método convencional, corresponde à própria 
laje de concreto, adequadamente limpa e curada. 

A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e areia 
lavada fina, na proporção de (1:4) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso 
sejam necessárias espessuras maiores, deverá, previamente, ser executado contra-
piso, sendo necessário aguardar um prazo de 14 dias entre o término desta camada de 
regularização e o assentamento dos ladrilhos. 
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Os ladrilhos, antes do assentamento, devem permanecer 12horas imersos em água 
limpa. 

Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência, a 
base deve ser umedecida e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser 
espalhada com vassoura de piaçaba, formando uma camada de, no máximo, 5 mm. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2 m2  e 
sarrafeada. Sobre esta argamassa úmida deve ser polvilhado cimento e posicionados 
os ladrilhos através de leve compressão com o cabo da colher. Sobre toda a superfície 
assentada bate-se com uma régua. 

Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem pela 
impossibilidade da utilização de ácidos na limpeza do material. 

Terminada a pega da argamassa de assentamento deverá ser verificada, por 
percussão ao toque, a presença de som cavo, sendo reassentadas as peças, 
porventura, comprometidas. 

Considerações gerais sobre o assentamento dos ladrilhos hidráulicos 

Os cortes necessários nas peças deverão ser executados com ferramenta elétrica de 
co de. 

Após o assentamento as peças deverão ser protegidas da ação intensa de sol e vento. 

É vedado andar sobre o revestimento logo após assentado e até 3 dias não deve ser 
permitido o tráfego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira 
para transitar sobre o piso. 

Juntas nos ladrilhos - Dimensões e preenchimento 

Não é permitida a adoção de juntas secas, devendo ser garantida uma junta de 
assentamento da ordem de 2 mm. 

O preenchimento das juntas de assentamento deverá ser executado, no mínimo, 3 dias 
após o assentamento dos ladrilhos. 

Para o rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de resíduos de argamassa 
e qualquer material que possa comprometer a penetração e aderência do 
rejuntamento. 

O preparo da argamassa de rejuntamento deve seguir as mesmas recomendações do 
preparo da argamassa colante. 
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Após a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), deverá ser 
efetuada a limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e 
úmida, finalizando com a aplicação de pano ou estopa limpos e secos. 

Poderá ser executado o frisamento da argamassa das juntas de assentamento com o 
emprego de haste de madeira macia ou plástica. 

Deverão ser executadas juntas de movimentação, conforme projeto técnico especifico, 
para garantir a liberdade do sistema de revestimento. Estas juntas são preenchidas 
com material de enchimento e selante. 

Deverão ser previstas juntas de dessolidarização no perímetro da área revestida e nas 
transições entre materiais. Estas juntas devem ser preenchidas com material de 
enchimento e vedadas com selante e devem apresentar dimensão não inferior a 10 

Juntas estruturais, porventura existentes na base, devem ser respeitadas, em posição 
e largura, em toda a espessura do revestimento. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO EM LADRILHO 

Quanto ao tipo, formas, dimensões, disposição e acabamento dos ladrilhos devem ser 
seguidas as especificações de projeto. 

As juntas de assentamento e de alívio (movimentação e dessolidarização) apresentam-
se adequadamente preenchidas e sem pontos falhos. 

O piso apresenta-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as 
peças. O caimento dos pisos de ambientes molháveis não deve ser inferior ao 
especificado em projeto. 

As superfícies revestidas devem ficar perfeitamente niveladas e sem saliências 
apreciáveis entre as peças. 

As juntas de movimentação e dessolidarização devem estar presentes nas posições 
anotadas em projeto específico e a sua largura não deve diferir mais que 2 mm em 
relação à largura especificada no projeto, sendo que as bordas das placas de rocha 
assentadas na região da junta devem estar perfeitamente alinhadas, não sendo aceitas 
irregularidades graduais maiores que 2 mm em relação a uma régua com 2 m de 
comprimento. 

O deslocamento horizontal do eixo da junta de movimentação em relação a posição 
indicada no projeto não deve exceder 20 mm e a distorção angular deste eixo não deve 
exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 
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Os ladrilhos devem estar aderidos ao substrato, não apresentando som cavo por 
percussão ao toque. 

14.2.9. PISO EM PLACAS DE VINIL (LADRILHOS VINíLICOS) 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

As características técnicas dos pisos vinilicos devem atender às prescrições da NBR-
7374 - "Placa vinifica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos" 
no que diz respeito às propriedades anotadas a seguir: 

Espessuras; 

Estabilidade cromática à luz solar; 

Ortogonalidade; 

Estabilidade dimensional; 

Volatilidade; 

Empeno; 

Dureza; 

Flexibilidade; 

Impacto; 

Resistência a agentes químicos; 

Resistência ao fogo. 

Serão exigidos ensaios dos materiais a serem utilizados. A coleta deverá ser realizada 
no canteiro de obra e os procedimentos de amostragem e critérios de aceitação e 
rejeição seguirão as recomendações das normas pertinentes (citadas anteriormente). 
Os custos dos ensaios serão de responsabilidade da CONTRATADA (remunerado no 
BDI). Nos casos de reprovação dos materiais, a reposição será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Na formação da amostra representativa para ensaio, as placas devem ser retiradas de 
forma aleatória das caixas, em quantidade correspondente a 0,15% de um lote 
homogêneo, da mesma cor, dimensões e data de fabricação. O lote é aceito quanto 
satisfizer as prescrições da NBR-7374. 
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Os pisos vinilicos monocromáticos devem ser coloridos uniformemente. Os pisos 
vinificas semiflexiveis marmorizados devem ser coloridos de maneira aleatória em toda 
a sua espessura, devendo a cor do acabamento e o padrão de marmorização 
assemelhar-se aos de uma amostra previamente escolhida de comum acordo entre o 
comprador e o FABRICANTE. 

O acabamento superficial deve ser suave ao tato. Os ladrilhos devem ser perfeitamente 
planos, em formato quadrado ou retangular. A espessura da placa a ser utilizada, deve 
ser escolhida em função do tipo de utilização da área a ser revestida. 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

As embalagens devem garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem 
deve conter as seguintes informações: 

Marca do fabricante; 

Código de cor; 

Dimensões (tamanho e espessura); 

Quantidade em m2; 

Número da NBR-7374 - "Placa vinifica semiflexivel para revestimento de pisos 
e paredes - Requisitos"; 

Data de fabricação. 

No recebimento do material devem ser observados os seguintes aspectos: 

Se as informações contidas na embalagem correspondem ao material 
especificado no documento de compra; 

Se o material contido nas embalagens corresponde aos requisitos de forma, 
cor aspecto, dimensões e acabamento superficial especificado no projeto. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Os pisos vinificas deverão ser aplicados estritamente de acordo com as 
recomendações do respectivo FABRICANTE e com as presentes especificações, sobre 
bases rigorosamente niveladas e desempenadas, limpas e absolutamente secas, e 
exclusivamente em locais não sujeitos a infiltração ascendente de umidade. 
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A base para assentamento do ladrilho vinilico corresponde a um contra-piso, com 
acabamento liso, perfeitamente nivelado, e com idade superior a 28 dias. 

O contra-piso para aplicação do piso vinílico, deverá ser executado com folga de nível 
exata, determinada em função da espessura do material a ser utilizado. 

Antes do assentamento das placas, deverá ser efetuada uma regularização prévia do 
contra-piso, com a aplicação de pasta de cimento e adesivo PVA com a 
desempenadeira metálica lisa resultando em camada com espessura inferior a 1,5 mm. 

O assentamento de pisos vinílicos deverá ser efetuado com adesivo de contato à base 
de neoprene, fornecido ou indicado pelo respectivo FABRICANTE, estendido de forma 
contínua e homogênea, com desempenadeira de aço lisa, sobre a base previamente 
regularizada e cuidadosamente espanada por ocasião da aplicação, procurando obter 
uma película uniforme em uma área aproximada de 1 m2. 

A cola também deverá ser aplicada no verso das placas. 

A placa deve ser assentada quando o adesivo aplicado no seu verso estiver seco, 
sendo a fixação definitiva obtida com martelo de borracha. O excesso de cola que flur 
pelas juntas deverá ser retirado com solvente apropriado. 

O adesivo não deve ser aplicado na base duas vezes no mesmo lugar. 

Portas e janelas deverão ser mantidas abertas durante a aplicação do adesivo, 
possibilitando uma ventilação contínua. 

Os cortes, porventura necessários para a paginação do revestimento, poderão ser 
efetuados com tesoura, faca ou guilhotina. 

Após a limpeza final conforme recomendação do FABRICANTE, o piso deverá ser 
interditado por 48 horas. 

Poderá ser executado posterior enceramento e lustração das placas de vinil 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO EM LADRILHO 
VINILICO 

O tipo, forma, dimensões e disposição dos ladrilhos seguem as especificações de 
projeto. As placas devem apresentar-se completamente aderidas à base. 

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre 
as peças. Não serão aceitas saliências entre as peças. 
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14.2.10. PISO DE BORRACHA 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Placas de borracha para revestimento são aquelas constituídas por borracha sintética 
do tipo SBR, resina de estireno, plastificantes, cargas reforçadoras e pigmentos. 

As placas de borracha deverão apresentar as seguintes características: 

Dureza Shore A: (80 ± 5); 

Peso específico: ± 1,38 g/cm 

Resistência aos seguintes agentes químicos: suco de limão, vinagre, 
detergentes domésticos, sabão em pó e soda cáustica a 10%; 

Abrasão (perda em gramas): 0,18. 

Os pisos de borracha são fabricados em dois tipos: 

Placas com garras no verso: para utilização em áreas internas e externas de 
tráfego intenso de pedestres e veículos; 

Placas lisas no verso: para áreas internas de tráfego normal de pedestres. 

A textura da superfície da placa pode ser pastilhada, canelada ou frisada sendo 
fabricada com alternativa de cores. 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

As embalagens devem garantir a integridade do produto até o seu uso. 

No recebimento do material devem ser observados os seguintes aspectos: 

Se as informações contidas na embalagem correspondem ao material 
especificado no documento de compra; 

Se o material contido nas embalagens correspondem aos requisitos de forma, 
cor aspecto, dimensões e acabamento superficial especificado no projeto. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Placas lisas - Fixação com adesivo  
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Os pisos de borracha deverão ser aplicados estritamente de acordo com as 
recomendações do respectivo FABRICANTE e com as presentes especificações, sobre 
bases rigorosamente niveladas e desempenadas, limpas e absolutamente secas, e 
exclusivamente em locais não sujeitos à infiltração ascendente de umidade. 

A base para assentamento da placa de borracha lisa corresponde a um contra-piso, 
com acabamento liso, perfeitamente nivelado, e com idade superior a 28 dias. 

O contra-piso para aplicação da placa de borracha deverá ser executado com folga de 
nível exata, determinada em função da espessura da placa a ser utilizada. 

Antes do assentamento das placas, deverá ser efetuada uma regularização prévia do 
contra-piso, pela aplicação de pasta de cimento e adesivo PVA através de 
desempenadeira metálica lisa resultando em camada com espessura inferior a 1,5 mm. 

O assentamento das placas de borracha deverá ser efetuado com adesivo de contato à 
base de neoprene, fornecido ou indicado pelo respectivo FABRICANTE, estendido de 
forma continua e homogênea, com desempenadeira de aço com dentes na forma de 
"V", sobre a base previamente regularizada e cuidadosamente espanada por ocasião 
da aplicação, procurando obter uma película uniforme em uma área aproximada de 1 
m2. 

A cola também deverá ser aplicada no verso das placas. 

A placa deverá ser assentada quando o adesivo aplicado no seu verso estiver seco, 
sendo a fixação definitiva obtida com martelo de borracha. O excesso de cola que fluir 
pelas juntas deverá ser retirado com solvente apropriado. 

Portas e janelas deverão ser mantidas abertas, durante a aplicação do adesivo, 
possibilitando uma ventilação contínua. Após a limpeza final conforme recomendação 
do FABRICANTE, o piso deverá ser interditado por 48 horas. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO EM PLACAS DE 
BORRACHA 

O tipo, forma, dimensões e disposição das peças seguem as especificações de projeto. 

As placas devem apresentar-se completamente aderidas à base. 

O piso deverá estar completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre as 
peças. 

Não são permitidas saliências entre as peças. 
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14.2.11. MARMORITES 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Os cimentos a serem utilizados na execução do marmorite devem atender às 
especificações das normas técnicas brasileiras. 

O mármore e o granito triturados poderão apresentar granulometria desde muito fino n° 
O a grosso n° 4 e não devem apresentar qualquer tipo de contaminação. Este material 
triturado é chamado granitina. 

Os pigmentos porventura utilizados não devem afetar significativamente o tempo de 
inicio de pega do cimento e a resistência final da argamassa. 

Os perfis para as juntas podem ser de latão, alumínio, ebonite, PVC ou outro plástico 
similar de acordo com especificação do projeto executivo. As juntas devem apresentar 
formato regular, sem defeitos aparentes. 

ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

O cimento deve ser armazenado em local suficientemente protegido das intempéries e 
da umidade do solo, devendo ficar afastado das paredes e do teto do depósito. As 
pilhas devem ser de, no máximo, 15 sacos, para armazenamento de até 15 dias, e de 
10 sacos para prazos de armazenamento superiores. 

A areia deve ser estocada em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de 
contaminação. Materiais de granulometria diferentes devem ficar separados, em locais 
preferencialmente cobertos e ventilados e próximos a área de peneiramento. 

PROCESSO EXECUTIVO 

A pavimentação em marmorite será executada por empresa especializada, que 
fornecerá os técnicos, as máquinas e ferramentas bem como a granitina de mármore e 
juntas plásticas. 

A base para aplicação do marmorite, deve ser um contra-piso, adequadamente limpo e 
nivelado, com idade superior a 14 dias e acabamento áspero. 

Quando da execução do contra-piso de base, deverão ser chumbados, na argamassa 
ainda plástica, os perfis escolhidos para constituir as juntas de construção, formando 
painéis quadrados, com área aproximada de 1,0 m2  cuidadosamente nivelados e 
aprumados, garantindo-se uma saliência, acima da camada de base, de 10 mm a 15 
mm, que será a espessura da camada de marmorite. A fixação dos perfis também pode 
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ser efetuada em sulcos abertos no contra-piso com a utilização de argamassa para 
chumbamento. 

A dosagem do marmorite será função da granulometria do agregado, conforme 
anotado a seguir: 

Agregado muito fino - n° 0 e 1 3 traço 1:1 (cimento e granitina); 

Agregado fino — n° 1 e 2 ou n° 0, 1 e 2 3 1:1,5 (cimento e granitina); 

Agregado grosso — n°2, 3 e 4 3 até 1:3 (cimento e granitina). 

No preparo da argamassa, o cimento (branco ou cinza) deverá ser misturado a seco 
com a granitina e com o corante. A esta mistura deve ser adicionada a água de 
amassamento, em quantidade suficiente para tornar a massa plástica sem segregação 
de material. 

Esta argamassa deve ser espalhada sobre a camada de base através de réguas 
apoiadas sobre os perfis das juntas, podendo salgar a superfície com um pouco de 
granitina para diminuir o espaçamento entre os grãos e conferir maior homogeneidade. 
Em seguida, a superfície do marmorite deve ser comprimida com um pequeno rolo 
compressor de 50 kg, no máximo, e alisada com colher, retirando todo o excesso de 
água e cimento que aflorar à superfície. 

O marmorite deve ser submetido à cura úmida por, no mínimo, 7 dias. 

O marmorite com a idade de 8 dias já poderá ser polido, mecanicamente, conforme 
seqüência a seguir: 

1° polimento: com esmeris de carborundum de n° 30 até o de n° 80 ou 120; 

Lavagem da superfície de modo a tomar visíveis as falhas, vazios e 
depressões das superfícies que serão estucadas com mistura de cimento e 
corante (o mesmo usado no piso) aplicada com rodo; 

Polimento final: 3 dias após o estucamento, com esmeris de carborundum 
cada vez mais finos (até n° 220); 

Aplicação de cera virgem ou de carnaúba branca. 

O piso deverá ser protegido até a entrega da obra por sacos de linhagem ou filmes de 
polietileno, devendo ser evitado o contato com pontas de cigarro, massa de vidraceiro, 
folhas de jornal e pedaços de madeira, que promovam manchas no piso. 
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Em função das dimensões da área a ser pavimentada, deverão ser previstas juntas de 
movimentação, preenchidas com material de enchimento flexível e vedada com 
selantes. Juntas de dessolidarização deverão ser previstas no perímetro da área 
revestida e em torno de barreiras, podendo ser definida por placa de isopor 
posicionada nestes pontos, com espessura nunca inferior a 5 mm. Estas juntas 
deverão ser preenchidas com material de enchimento flexível e vedadas com selante. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO MARMORITE 

O piso deverá apresentar-se integro, sem som cavo e fissuras, ao longo de toda a 
superfície. A superfície acabada deve apresentar máxima compacidade de grânulos 
possível e numa proporção nunca inferior a 70% de granitina. 

A cota do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em relação 
cota especificada no projeto. 

Os pisos projetados em nível não devem apresentar desníveis superiores a L/1000 
nem maiores que 5 mm, sendo L o comprimento total considerado. 

O caimento real do piso acabado não deve diferir em mais de 0,1% em relação ao 
caimento especificado no projeto. 

Na verificação da planeza do piso acabado deve-se considerar as irregularidades 
graduais e as irregularidades abruptas, a saber: 

Irregularidades graduais: menores que 3 mm em relação a uma régua de 2m; 

Irregularidades abruptas: menores que 1 mm em relação a uma régua de 
20cm. 

Essas exigências são válidas tanto para as irregularidades presentes no corpo dos 
painéis quanto para os desníveis existentes entre dois painéis adjacentes. 

O deslocamento horizontal do eixo de uma junta de construção ou de movimentação 
em relação a posição indicada no projeto não deve superar 10 mm e a distorção 
angular desse eixo não deve exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 

As juntas de movimentação da estrutura devem ser rigorosamente obedecidas na junta 
de movimentação executada no piso. 

Os desalinhamentos observados ao longo de um perfil de junta de construção, bem 
como os desalinhamentos da borda de uma junta que será preenchida com um selante, 
não devem exceder 2 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento. 
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A largura de uma junta de movimentação não deve apresentar afastamento superior a 
2 mm em relação ao valor indicado no projeto. 

14.2.12. PISOS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

O cimento utilizado deve atender as normas técnicas brasileiras, podendo ser de 
qualquer tipo e classe. 

Os agregados podem ser fornecidos separadamente ou já misturados ao cimento. 

A argamassa de alta resistência, produzida a partir da mistura dos agregados de alta 
resistência com o cimento, deve-se enquadrar em um dos três grupos especificados 
em norma especifica, função do tipo de solicitação a que estará submetido, a saber: 

Grupo A: solicitação predominante por abrasão, causada pelo arraste e rolar 
de cargas pesadas, tráfego de veículos de rodas rígidas e impacto de grande 
intensidade; 

Grupo B: solicitação predominante por abrasão, causada por arraste e rolar de 
cargas médias, tráfego de veículos de rodas rígidas, tráfego intenso de 
pedestres e impacto de pequena intensidade; 

Grupo C: solicitação predominante por abrasão, causada pelo arraste e rolar 
de pequenas cargas leves, tráfego de veículos de rodas macias e pequeno 
trânsito de pedestres. 

Para cada um destes grupos são definidos os valores para as propriedades mecânicas 
a serem avaliadas, conforme Tabela 5: 

Tabela 5 - Propriedades mecânicas. 

• 

TIPO DE 
SOLICITAÇÃO 

DESGASTE (D) 
(percurso de 1,000 m) 

RESISTÊNCIA  À 
COMPRESSÃO 

SIMPLES 

RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO POR 

COMPRESSÃO 
DIAMETRAL 

Grupo A 5,8mm 

>40.0 MPa >4,0 MPa Grupo 13 0,8mm < D 5 1,6mm 

Grupo C 1,6mm < D 5 2,4mm 
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A formação de amostra representativa e os parâmetros de aceitação e rejeição das 
argamassas de alta resistência constam da NBR-1 1801 - "Argamassa de alta 
resistência mecânica para pisos". 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

O cimento deve ser armazenado em local suficientemente protegido das intempéries e 
de umidade do solo, devendo ficar afastado das paredes e do teto do depósito. As 
pilhas devem ser de, no máximo, 15 sacos, para armazenamento de até 15 dias, e de 
10 sacos para prazos de armazenamento superiores. 

Os agregados de alta resistência devem ser fornecidos em embalagens lacradas e 
invioláveis que garantam a sua integridade. 

A embalagem dos agregados deve conter as seguintes informações: 

Nome do produto; 

Categoria a que pertence; 

Massa líquida da embalagem; 

Data de validade (quando fornecido misturado com o cimento). 

PROCESSO EXECUTIVO 

Sistema de aplicação sobre o concreto lá curado - Sistema úmido sobre seco 

Neste sistema a argamassa de alta resistência será lançada sobre uma base de 
concreto, com idade superior a 7 dias e dimensionada para receber as solicitações 
específicas do projeto. 

Para garantia da perfeita aderência entre as camadas inferiores do piso, devem ser 
tomadas as seguintes providências: 

Limpeza eficiente da base de concreto que deve apresentar-se isenta de pó, 
partículas soltas, graxas, óleos. Para tal deverão ser utilizados procedimentos 
de varrição, jatos de ar, lavagem ou aspirador industrial e deverão ser usados 
produtos para descontaminação da superfície; 

Obtenção da rugosidade necessária por meios mecânicos (jateamentos, 
apicoamento, rompedores, fresas, água sob pressão) ou químicos (produtos 
que "corroem" a superfície do concreto); 
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Saturação da base de concreto, já preparada, com água limpa, por período 
mínimo de 24 horas; 

Execução de ponte de aderência, sobre a superfície úmida pela aplicação de 
argamassa plástica, no traço 1:1 (cimento e areia), sendo facultado o uso de 
adesivos. Esta argamassa, em espessura de 2 a 3 mm, deverá ser aplicada 
com vassouras. 

As juntas deverão ser constituídas de perfilados de plástico ou metálicos, fixados nas 
posições especificadas no projeto, definindo painéis, de formato o mais próximo 
possível do quadrado, com dimensões aproximadas de 1x1 ma 3x3m de acordo com 
especificação de projeto. Os perfis podem ser chumbados sobre a laje com cordões de 
argamassa, no traço 1:3 (cimento e areia) e A/C = 0,36. Esta argamassa de fixação dos 
perfis deverá ser estriada e receber ponte de aderência para que não haja falha de 
aderência entre ela e a argamassa de regularização. 

A argamassa de regularização (contra-piso) deverá ser executada com argamassa de 
cimento e areia lavada média ou grossa, na proporção de 1:3 e com fator A/C entre 
0,35 e 0,40, sendo a espessura desta camada igual ou superior ao dobro da espessura 
do piso de alta resistência e nunca inferior aos valores anotados a seguir: 

Trânsito industrial rolando e solicitação leve: 22 mm; 

Trânsito industrial deslizando e solicitação média: 28 mm; 

Trânsito industrial com golpes e choques e solicitação pesada: 30 mm. 

A argamassa de regularização (contra-piso) deverá ser compactada com a utilização 
de soquetes, sendo que a superfície final deve apresentar-se áspera e isenta de água 
de exsudação. 

A argamassa de alta resistência, preparada conforme recomendações do 
FABRICANTE, através de mistura mecânica, deverá ser aplicada sobre a camada de 
regularização, procedendo-se o adensamento com o emprego de régua vibratória. 

O acabamento do piso poderá ser iniciado 1hora a 1hora e 30 minutos, após o 
lançamento da argamassa, será efetuado, utilizando-se desempenadeiras, alisadoras e 
discos, dando o acabamento desejado, através de passadas sucessivas. 

Cura da argamassa de alta resistência 

A argamassa de alta resistência deverá começar a ser curada imediatamente após o 
término do acabamento superficial final e antes que a argamassa perca o brilho da 
água superficial. 
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Tão logo seja possível, deve se iniciar a cura úmida da argamassa pela colocação de 
sacos de linhagem, algodão ou estopa ou camada de areia (3 cm) mantidos 
permanentemente umedecidos por período de 7 dias. 

Tolerâncias e requisitos para recebimento da argamassa de alta resistência 

Os corpos-de-prova moldados durante a execução do piso, devem atender ás 
propriedades mecânicas exigidas em função do grupo de solicitação. 

A cota do piso acabado não deve apresentar diferença superior a 5 mm em relação a 
cota especificada no projeto. 

Os pisos projetados em nível não devem apresentar desníveis superiores a L/1000 
nem maiores que 5 mm, sendo L o comprimento total considerado. 

Na verificação da planeza do piso acabado deve-se considerar as irregularidades 
graduais e a irregularidades abruptas, a saber: 

Irregularidades graduais: menores que 3 mm em relação a uma régua de 2m; 

Irregularidades abruptas: menores que 1 mm em relação a uma régua de 
20cm. 

Essas exigências são válidas tanto para as irregularidades presentes no corpo dos 
painéis quanto para os desníveis existentes entre dois painéis adjacentes. 

O deslocamento horizontal do eixo de uma junta de construção ou de movimentação 
em relação posição indicada no projeto não deve superar 10 mm e a distorção angular 
desse eixo não deve exceder um ângulo com tangente igual a 1:350. 

Juntas de movimentação da estrutura devem ser rigorosamente obedecidas na junta de 
movimentação executada no piso. 

Os desalinhamentos observados ao longo de um perfil de junta de construção, bem 
como os de borda de uma junta que será preenchida com um selante, não devem 
exceder 2 mm em relação uma régua de 2 m de comprimento. 

14.2.13. PISO DE TIJOLO 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Os tijolos maciços a serem utilizados devem apresentar-se sem defeitos visuais, com 
as face paralelas e bem queimados 
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RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

Os tijolos deverão ser armazenados em pilhas, de preferência, próximo ao local de 
transporte e uso e não devem ficar sujeitos a umidade excessiva. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Os tijolos deverão ser assentados sobre base de concreto, adequadamente limpa e 
curada. A argamassa de assentamento empregada deve ser uma mistura de cimento e 
areia lavada fina, na proporção de (1:3) em volume, em espessura de até 25 mm. Caso 
sejam necessárias espessuras maiores, deverá, previamente, ser executado contra-
piso, sendo necessário aguardar um prazo de 14 dias entre o término desta camada de 
regularização e a aplicação dos tijolos. 

tijolo deve, previamente, ser tratado na superfície aparente com óleo diesel ou de 
linhaça para evitar manchas causadas por respingos de argamassa. 

Antes do lançamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderência da 
argamassa à base, esta deve ser umedecida e polvilhada com cimento formando uma 
pasta que deve ser espalhada com vassoura de piaçaba, formando uma camada de, no 
máximo, 5 mm. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma área da ordem de 2 m e 
sarrafeada. Sobre esta argamassa úmida deve ser polvilhado cimento e posicionados 
os tijolos, que devem ser molhados no instante da aplicação. 

Entre as peças devem ser deixadas juntas de 1 a 2 cm, que deverão ser preenchidas, 3 
dias após o assentamento das mesmas, com argamassa de cimento e areia, na 
proporção de 1:4, em volume, fazendo-se o acabamento abaulado. 

Quaisquer respingos de argamassa devem ser limpos antes da sua secagem. 

O piso em tijolo poderá ser posteriormente encerado ou escurecido com óleo 
queimado. 

TOLERÂNCIAS E REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PISO DE TIJOLOS 

tipo, forma, dimensões e disposição das peças devem seguir as especificações de 
projeto. 

conjunto de tijolos deve apresentar-se completamente aderido à base. 

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre 
as peças. 
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Não serão aceitas saliências entre as peças. 

14.2.14. CALÇADA PORTUGUESA 

OBJETIVO 

Estabelecer os procedimentos necessários à execução de calçada portuguesa e 
também às especificações dos materiais a serem aplicados. 

ESPECIFICAÇÃO 

Os serviços executivos compreendem os seguintes itens: 

Regularização da área, com remoção de materiais orgânicos, terra vegetal ou 
outros materiais inservíveis para a base; 

Compactação do subleito, verificando a necessidade de reforço de algumas 
camadas com materiais de melhor especificação técnica; 

Marcação no terreno, com gabaritos dos desenhos decorativos; 

Execução do colchão de areia e cimento na proporção de 1:7; 

Fornecimento e assentamento de pedra; 

Rejuntamento, varredura e cura. 

METODOLOGIA 

Os serviços de regularização e compactação do subleito deverão ser executados para 
trânsito leve e grau de compactação de 90% do proctor normal. 

A marcação será executada por pessoal habilitado, de modo a observar as 
declividades do projeto e contorno do desenho ornamental fornecido. 

Após umedecer o subleito, o colchão de areia e cimento será espalhado a seco, no 
traço 1:7. A espessura será entre 6 a 10 cm. Em situação de chuva, tomar os cuidados 
necessários para proteger a mistura do colchão com lona plástica. A mistura saturada 
de umidade deve ser substituída. 

A seleção das pedras é fator primordial para a qualidade e apresentação do serviço. 
Esta norma indica como referência de qualidade, a pedra branca tipo Sete Lagoas. A 
pedra de cor preta e marrom tem como referência, também, as jazidas próximas da 
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região. As amostras dos materiais citados devem ser apresentadas previamente a 
FISCALIZAÇÃO para análise e aprovação. 

As pedras deverão ter cor uniforme, não apresentar estrias ou manchas e com forma 
aproximada de um tronco de pirâmide nas dimensões entre 4 e 6 cm. 

O assentamento das pedras será executado sobre o colchão de areia e cimento, 
tomando-se o cuidado de encostar as pedras umas nas outras de modo a se obter o 
efeito de intertravamento. Não pode haver, sistematicamente, vazios entre as pedras 
assentadas e também, preenchimentos nas ocorrências ocasionais dos mesmos com 
material residual. Será observado rigorosamente os desenhos do projeto, assim como 
o perfeito nivelamento da superfície, sem saliências ou depressões. 

O rejuntamento será feito com mistura de areia fina peneirada e cimento no traço 1:3. A 
superfície deve ser varrida antes de ser recoberta com uma camada de areia fina e 
úmida para a cura durante 48 horas. Neste espaço de tempo, proteger o serviço 
através de tapumes ou telas plásticas para evitar a passagem de pessoas e ciclistas 
sobre o mesmo. 

Após a cura, a FISCALIZAÇÃO verificará o perfeito nivelamento do serviço, lançando 
água suficiente para detectar possíveis empoçamentos que deverão ser removidos, 
caso ocorram. 

14.2.15. PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO 

CARACTERÍSTICA DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

As placas pré-moldadas devem atender as especificações de norma específica no que 
diz respeito às seguintes características: 

Dimensões; 

Resistência à compressão. 

No que diz respeito às peças destinadas a pavimentação de vias urbanas, pátios de 
estacionamentos e similares, os valores limites para estas características estão 
definidos em norma específica. 

A amostragem de um lote para ensaios deverá ser efetuada através de um mínimo de 
6 peças para um lote de até 300 m e uma peça adicional para cada 50 m suplementar, 
até perfazer uma amostra máxima de 32 peças. 

Quando se tratar de peças destinadas à pavimentação de vias urbanas, a resistência 
característica à compressão deve observar as seguintes referências: 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 431/638 - PART 



REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 432/638 - PART 

DEOP-MG 

> 35 MPa, para solicitações de veículos comerciais de linha; 

> 50 MPa, quando houver tráfego de veículos especiais ou 
capazes de produzir acentuados efeitos de abrasão. 

Os materiais a serem utilizados em camadas de leito e base deverão 
especificações de normas pertinentes para pavimentação. 

solicitações 

atender às 

A areia a ser utilizada deverá atender às prescrições da NBR-7211. 

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 

As peças de pré-moldados podem ser armazenadas ao tempo desde que seja 
garantida a integridade das peças. 

No recebimento, as peças constituintes do lote (conjunto de peças com as mesmas 
características, produzidas sob as mesmas condições e com os mesmos materiais - 
informação a ser fornecida pelo FABRICANTE) devem ser inspecionadas visualmente 
objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a comprometer o 
assentamento, o desempenho ou a estética. Recomenda-se a rejeição do lote quando 
forem constatadas mais de 5% de peças defeituosas ou a substituição destas, desde 
que as exigências técnicas estejam sendo atendidas. 

Os agregados devem ser estocados em local limpo, de fácil drenagem e sem 
possibilidade de contaminação. Materiais de granulometria diferentes devem ficar 
separados, em locais, preferencialmente, cobertos e ventilados. A areia deve estar 
próxima à área de peneiramento. 

PROCESSO EXECUTIVO 

Subleito  

O subleito deverá apresentar características que o tornem compatível com as 
solicitações a que estiver sujeita a pavimentação. 

Para vias de tráfego pesado, médio e leve deverão ser previstos subleitos específicos, 
enquanto que para vias de pedestres e domiciliares, o subleito considerado normal é 
satisfatório. 

Caso o subleito local não apresente as características exigidas, deverá ser feita a 
substituição do solo. 

Sub-base 
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Para vias de tráfego pesado, médio e leve deverão ser previstas sub-bases 
específicas, com as seguintes características: 

Material granular, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais; 

Material britado, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais; 

Areia e cascalho, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais. 

Base 

A base para o assentamento dos pavimentos intertravados é constituída por um leito de 
areia ou Pó de pedra, com espessura em função das condições de tráfego, a saber: 

Base para tráfegos pesado, médio ou leve: 50 e 30 mm de espessura, antes e 
depois da compactação, respectivamente; 

Base para vias de pedestres ou domiciliares: 30 mm. 

Os elementos intertravados, em função das condições de tráfego, devem 
apresentar as seguintes espessuras: 

Tráfego pesado: 100 mm; 

Tráfego médio ou teve: 80 mm; 

Vias de pedestre ou domiciliares: 60 mm. 

Concluídas as execuções do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e 
compactação, a pavimentação com os elementos intertravados será executada 
partindo-se de um meio fio lateral. 

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, 
sobre a base de areia ou pó-de-pedra. 

Para obtenção de um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, devem ser 
observadas as seguintes considerações: 

Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, 
o que deve ser objeto de verificações periódicas; 

O ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se 
nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades 
vizinhas não devem exceder de 2 a 3 mm; 
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Para compactação final e definição do greide da pavimentação será 
empregado compactador do tipo placas vibratórias portáteis; 

As juntas da pavimentação serão preenchidas com areia ou pó-de-pedra, 
utilizando-se a irrigação para obter-se o enchimento completo do vazio entre 
dois elementos vizinhos. 

14.3. SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

14.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os materiais para execução de soleiras e rodapés seguirão as especificações do 
projeto e esecificações pertinentes deste caderno. 

O assentamento das soleiras será realizado, utilizando-se o mesmo procedimento 
descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso. 

A fixação de rodapés de madeira será realizada, através de parafusos e buchas 
especiais (tipo borboleta). A superfície de instalação dos rodapés deverá apresentar-se 
livre de depressões e/ou saliências. O rodapé de madeira será instalado após a 
execução da la demão de pintura. 

Os peitoris serão assentados seguindo-se os mesmos procedimentos descritos para 
pisos, de acordo com o material utilizado. Deve-se atentar para alguns detalhes 
executivos, como a previsão de uma inclinação mínima de 3% no sentido do lado 
externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no mínimo, 1,5 cm, visando evitar 

escorrimento ao longo da fachada. Para janelas de ferro ou metalon, a largura do 
peitoril será igual à espessura da parede acabada, acrescida das pingadeiras, externa 

interna. A janela será fixada por meio de parafusos e buchas, os quais serão 
devidamente calafetados com silicone, que será também aplicado na face inferior e nas 
laterais da janela até uma altura de 30 cm. O assentamento de peitoril de janelas de 
alumínio seguirá as prescrições e o detalhe apresentado no Grupo 12 - "Serralheria". 

14.4. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LAJE DE TRANSIÇÃO, 
PISOS DIVERSOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 

a. 	Verificar, oportuna e sistematicamente, a qualidade dos materiais e 
componentes a serem utilizados, tanto na argamassa de assentamento 
quanto no revestimento dos pisos, nos rodapés, nas soleiras e/ou nos 
peitoris, confrontando-os com as exigências das normas técnicas 
concernentes à matéria e das especificações do projeto. Sempre que 
pertinente, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a submissão 
desses materiais e componentes a testes e ensaios de verificação de 
desempenho em laboratório qualificado e idôneo e de conformidade com as 
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normas técnicas (brasileiras, ou internacionais, na falta daquelas) aplicáveis, 
caso a caso. 

Exigir da CONTRATADA a prévia seleção e agrupamento de materiais de 
revestimento, tais como: tacos, ladrilhos, placas de mármore ou de outras 
pedras, lajotas cerâmicas, etc., por suas dimensões (inclusive espessura), 
tonalidade e outras características especificamente definidas como 
importantes no detalhamento executivo e/ou nas especificações do projeto 
arquitetônico. 

Antes da liberação da execução dos revestimentos de piso, verificar a 
adequada execução do lastro de concreto (ou laje de piso, no caso de 
edificações com mais de um pavimento), da argamassa de regularização, do 
teste preliminar de desempenho de tubulações de quaisquer naturezas, 
embutidas na laje de piso e/ou no lastro de concreto do térreo e/ou 
enterradas sob o mesmo e da correta distribuição e embutimento de ralos, 
caixas de passagem e/ou inspeção previstas nos projetos. 

Antes da execução do revestimento de piso, a argamassa de regularização 
(ou o próprio lastro de concreto do pavimento térreo, ou a laje de piso) 
deverá ser submetida a uma severa operação de limpeza, com integral 
remoção de quaisquer resíduos capazes de comprometer a qualidade do 
piso final e/ou sua aderência àquela base. 

As dimensões, os materiais constitutivos, os arremates e a forma de 
assentamento dos rodapés de paredes, das soleiras de portas e dos peitoris 
de janelas deverão seguir rigorosamente as especificações e detalhes 
executivos do projeto arquitetõnico, a menos que da eventual ocorrência de 
problemas incontornáveis que impeçam a execução e mediante autorização 
expressa do responsável pelo projeto, em resposta à consulta formulada pela 
FISCALIZAÇÃO ou pelo engenheiro supervisor, acionado por aquela. 

No revestimento das escadas, deverá ser rigorosamente verificada a 
uniformidade e regularidade das dimensões dos pisos e espelhos, assim 
como os materiais utilizados e seus detalhes de assentamento e arremate, 
conforme definido no projeto arquitetônico e/ou em seu detalhamento 
executivo e/ou em suas especificações. 
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15. GRUPO 15 - VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS 

15.1. VIDROS - CONCEITUAÇÃO 

Os projetos e execução de envidraçamento na construção civil deverão seguir o 
estabelecido em norma específica. 

Os vidros planos para edificações são classificados em: 

Recozidos (também chamados de comuns); 

Aramados; 

Temperados; 

Laminados. 

Quanto à superfície, podem ser classificados em: 

Lisos; 

Impressos (também chamados fantasia). 

Quanto à coloração, podem ser classificados em: 

Incolores; 

Coloridos. 

15.1.1. VIDRO PLANO COMUM LISO OU ESTIRADO 

Vidro transparente que apresenta leve distorção de imagens, ocasionada por 
características do processo de fabricação, com espessura de 3 mm ou 4 mm. 

Esta classe de vidros é aplicada na vedação de portas e janelas, em ambientes onde 
haja necessidade de entrada de luz e visão direta. 

15.1.2. VIDRO PLANO COMUM IMPRESSO (FANTASIA) 

Vidro comum, tratado de forma a liberar suas tensões internas após a saída do forno. 
São fornecidos em diversos tipos de desenho, com espessura de 4 mm. O tipo 
pontilhado é fornecido também nas espessuras de 8 mm e 10 mm. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 436/636- PARTE C 



ALI 
DEOP-MG 

O projeto definirá o tipo de vidro impresso (fantasia) a ser utilizado. Os principais tipos 
encontrados são: 

Canelado; 

Martelado; 

Pontilhado; 

Mini-boreal. 

Quanto á furação, esse tipo de vidro aceita recortes ou furos para a sua fixação, sendo 
necessário tomar as devidas cautelas para evitar o enfraquecimento da peça. 

Esse tipo de vidro pode ser aplicado para vedação de portas e janelas, em ambientes 
onde haja necessidade de entrada de luz. 

Em uma mesma obra não deverão ser empregados padrões diferentes de vidro 
impresso (fantasia). 

15.1.3. VIDRO ARAMADO 

Trata-se de vidro plano, translúcido, com superfície de um lado corrugada, possui uma 
malha metálica quadrada inserida no vidro em fusão durante o processo de fabricação, 
tendo como principal característica a resistência que oferece ao fogo, sendo 
considerado um material anti-chama. 

Sua espessura é de 7 mm e é utilizado basicamente em vãos de esquadria e painel, 
internos ou externos, em que é exigido vidro de segurança e com resistência ao fogo. É 
utilizado também em forros e coberturas (para iluminação zenital), em parapeitos, 
divisórias, etc.. 

A fixação do vidro aramado em caixilho metálico, deverá ser efetuada com massa 
elástica. Em rebaixos, o vidro será preso com baguetes e apoiado em calços de 
neoprene, elastômeros ou eventualmente de plástico rígido. Os calços serão colocados 
no bordo inferior ou nos bordos laterais. 

Pode também receber massa de assentamento tipo "de vidraceiro" (a base de óleo de 
linhaça) ou plástica (sintética), para arremates, baguetes metálicos e perfis plásticos 
devendo ser seguidas as especificações do projeto. 

Os vãos devem ser rigorosamente medidos antes da encomenda dos vidros, pois as 
chapas não aceitam recortes ou furos executados na obra. O material é entregue 
pronto para ser instalado. 
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A modulação para corte deverá seguir múltiplos de 25 cm, sempre que for possível. 

15.1.4. VIDRO PLANO TEMPERADO 

Vidro com resistência mecânica e ao choque térmico aproximadamente seis vezes 
maior que a do vidro comum, tratado de forma a, quando fraturado, fragmentar-se 
totalmente em pequenos pedaços menos cortantes. 

Sua aplicação pode ser autoportante, colocado com ferragens especiais, como: 
dobradiças. fechaduras, puxadores, trincos, sistemas corrediços, etc., ou feita em 
caixilhos, assentados com massa plástica ou selante, em esquadrias de ferro, alumínio, 
madeira ou plástico. 

Suas dimensões máximas, para uso, em relação à espessura estão indicadas na 
Tabela 1. 

Tabela 1 - Dimensões máximas para uso 

Esse tipo de vidro não pode ser recortado, perfurado ou trabalhado após sua 
fabricação. 

A vedação, quando necessária, será efetuada com silicone. 

15.1.5. VIDRO LAMINADO 

Vidro laminado é um "sanduíche" formado por duas ou mais chapas de vidro 
firmemente unidas por película(s) de material plástico, polivinil butiral (PVB) e unidas 
por um processo de pressão e calor. O resultado é um material vitrico resistente, de 
excelente desempenho, que mantém a transparência original do vidro e que, quando 
quebrado, mantém os estilhaços aderidos à película. A utilização do vidro laminado é 
adequada a locais que ofereçam risco de acidente, guarda corpos, parapeitos, 
sacadas, clarabóias, telhados, etc., por ser o único tipo de vidro que não se rompe ao 
ser impactado. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 438/638 - PARTE C 



DEOP-MG 

Devem ser observadas algumas precauções: 

O vidro laminado deve ser aplicado sempre em caixilhos; 

No momento de encomendar o vidro ao fornecedor, solicitar que as bordas 
sejam lapidadas, para eliminar as microfissuras; 

O vidraceiro deve medir o vidro em função do caixilho, levando em 
consideração a folga lateral de 4,5 mm e a folga periférica de 6 mm; 

O rebaixo do caixilho (sulco para encaixar a chapa de vidro) precisa permitir 
que o vidro fique embutido, de acordo com o cálculo da dimensão da chapa 
mais a folga; 

Aplicar os respectivos calços no caixilho. Esses calços (neoprene, EPMD ou 
polietileno) devem estar na posição apropriada de acordo com o tipo de 
caixilho; 

A vedação deverá ser efetuada com silicone específico, lembrando que o 
silicone não pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, por serem 
produtos incompatíveis. 

15.2. VIDROS - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

15.2.1. RECEBIMENTO, VERIFICAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

Os vidros não devem apresentar defeitos, como: ondulações, manchas, bolhas, riscos, 
lascas, incrustações na superfície ou interior da chapa, irisação (defeito que provoca 
decomposição da luz branda nas cores fundamentais), superfícies irregulares, não-
uniformidade de cor, deformações ou dimensões incompatíveis. Em se tratando de 
vidros de segurança laminados, são conhecidos alguns defeitos típicos que requerem 
atenção na conferência. São eles: 

Defasagem: escorregamento relativo entre as chapas de vidro constituintes do 
vidro laminado; 

Descolamento: falta de aderência entre as chapas de vidro e a película de 
material aderente; 

Manchas de óleo: mancha causada pela penetração de substâncias oleosas 
pelas bordas do vidro laminado; 

Embranquecimento: região da chapa de vidro com aparência leitosa; 
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Mancha da película aderente: qualquer área restrita que apresenta diferença 
de coloração em relação ao restante da chapa de vidro laminado; 

Impressão digital: marca deixada, durante o manuseio, entre as chapas do 
vidro laminado; 

Inclusão: toda substância estranha entre as chapas do vidro; 

Linha: defeito na película do material aderente, resultando, após a fabricação 
do vidro laminado, em aspecto de fio; 

Risco da película aderente: qualquer área restrita que apresenta diferença de 
coloração em relação ao restante da chapa de vidro laminado. 

A espessura de uma chapa de vidro deve ser medida com um paquímetro, com 
precisão de 0,05 mm, junto da borda, em uma única medição. A largura e o 
comprimento serão medidos com uma trena metálica com precisão de 1 mm. 

As chapas, quando transportadas ou armazenadas em cavaletes, devem formar pilhas 
de acordo com a Tabela 2: 

TIPO DE VIDRO 
iviMikio bÉk: 

CHAPAS POR 
r,IiieeliMIN ., k 

Vidro recozido 3mm 65 

Vidro recozido 4mm 50 

Vidro temperado 4mm 70 

Vidro temperado 5mm 60 

Vidro temperado 6 mm 50 

Vidro temperado 7mm 40 

Vidro temperado 7 a 8 mm 35 

Vidro temperado 8 a 9 mm 30 

Vidro temperado 9 a 10 mm 25 

Vidro composto (qualquer 
espessura) 

15 

Tabela 2 
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O armazenamento dos vidros deve ser efetuado em local adequado, protegido de 
poeira, de umidade que possa provocar condensações e de contatos que venham 
deteriorar as superfícies das chapas. Após assentadas as placas transparentes, não é 
indicada a marcação (temporária) dos vidros, com tinta a base de cal, que constitui um 
produto agressivo, podendo produzir marcas permanentes no vidro. Recomenda-se a 
utilização de tinta látex (PVA), de fácil limpeza e não agressiva. A marcação deve ser 
efetuada de maneira bem visível para evitar acidentes. 

15.2.2. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 

Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com 
os detalhes do projeto arquitetônico, com as presentes especificações, de acordo com 
norma específica e recomendações dos FABRICANTES, quando houver. 

A espessura dos vidros deverá ser estabelecida em função das áreas das aberturas, da 
distância das mesmas com relação ao piso e da vibração e exposição a ventos fortes 
dominantes. A medida dos vidros deverá ser verificada antes da instalação destes. 

Para o assentamento e fixação das chapas de vidro deverão ser empregadas baguetes 
ou perfis de neoprene, gachetas de borracha duplas, baguetes com massa de 
vidraceiro em duas demãos, conforme determinação do projeto executivo. 

Quando for o caso, deverá ser executado arremate com massa de vidraceiro composta 
de gesso cru e óleo de linhaça, de modo que apresente um aspecto uniforme após a 
execução, sem a presença de bolhas. Deverão ser utilizados pigmentos para que após 
a dosagem, a massa tenha coloração prevista para a pintura das esquadrias. 

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverão ser bem 
limpos e lixados. Os vidros deverão ser assentados entre as duas demãos finais de 
pintura de acabamento. Não deverão ser empregados dois ou mais tipos de massas de 
qualidades químicas diferentes e a massa "de vidraceiro" deverá ser pintada somente 
após sua secagem completa (20 dias). 

As placas de vidro não deverão apresentar folga excessiva com relação ao requadro de 
encaixe, salvo quando previsto em projeto. 

O corte dos vidros fantasia, tipo "canelado", deverá sempre que possível, seguir as 
ranhuras dos mesmos. Deverão ser assentados de modo a ficar com as ondulações na 
direção horizontal. 

No caso de vidros temperados, com relação às dimensões, formato e espessura, 
indicados pelo projeto executivo, dever-se-á tomar particular cuidado a fim de que as 
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maiores dimensões de projeto não excedam aos maiores comprimentos usinados pelo 
FABRICANTE. A instalação deverá ser conforme a prescrição do projeto executivo, 
com ferragens apropriadas ou nas condições supra explicitadas, para os vãos 
inteiramente requadrados por caixilhos. 

Quando houver previsão de deformações estruturais na obra, deve-se adotar caixilho 
provido de articulações que impeçam a transmissão de esforços secundários ao 
mesmo e, conseqüentemente, ao vidro. 

15.2.3. FISCALIZAÇÃO 

As dimensões (inclusive espessuras) e os tipos dos vidros utilizados na obra deverão 
obedecer rigorosamente as definições do projeto arquitetõnico, de seu detalhamento 
executivo e/ou de suas especificações. Eventuais alterações apenas poderão ser 
efetuadas por material de qualidade idêntica ou superior, e ainda assim, mediante 
autorização do DEOP-MG, em resposta à consulta formulada pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos os caixilhos devem receber pelo menos a primeira demão da pintura de 
acabamento final (além da proteção anti-oxidante, se de ferro), antes da colocação dos 
vidros. 

Não será permitida a colocação de vidros trincados e/ou de corte irregular, com falhas 
que possam comprometer a estanqueidade ou o bom aspecto da esquadria. 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a massa deverá se apresentar 
seca, não deformável e isenta de fissuras. Caso a massa não tenha ganho consistência 
20 dias após a sua aplicação, deverá ser substituída. 

Salvo no caso em que recomendações especificas, em contrário, tenham sido 
efetuadas nos detalhes executivos e/ou nas especificações técnicas do projeto 
arquitetônico, tanto a massa de fixação e de vedação, quanto os baguetes de fixação, 
se pertinente, deverão ser pintados na mesma cor e tonalidade do caixilho, quando da 
aplicação da última camada de pintura (após a colocação dos vidros). 

15.3. ESPELHOS - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

A definição da base para o assentamento de espelhos será no projeto executivo, 
podendo ser: 

Emboço em argamassa traço 1:4 (cimento/areia) desempenado sem 
ondulações. Após completa cura do emboço desempenado Deverá ser 
instalado sobre o emboço uma chapa de compensado em madeira com no 
mínimo, 2 mm de espessura, ou uma lâmina de cortiça; 
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No caso de base em azulejo, este deverá receber uma lâmina de compensado 
ou cortiça antes da fixação do espelho. 

Na colocação das chapas com parafusos, os furos serão sensivelmente maiores que 
seus diâmetros, de forma a permitir a colocação de bucha e arruela de elastõmero para 
amortecimento das tensões na área. 

É vedado o emprego de solvente do tipo benzeno, tolueno e aguarrás mineral, por 
serem produtos que atacam o nitrato de prata. A limpeza das superfícies poderá ser 
efetuada com pano umedecido com álcool ou água com sabão neutro. 

Em locais de umidade elevada, não se recomenda o uso de revestimento com 
espelhos. 

Todos os contornos das chapas serão lapidados. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PAG. 443/638 - PARTE o  p e  CO 



DEOP•MG 

16. GRUPO 16— PINTURA 

16.1. DEFINIÇÃO 

Tinta é um composto na forma líquida, aquosa ou em gel, que quando aplicado sobre 
uns superfície, forma um filme transparente ou opaco, aderente ao substrato, com 
finalidade de proteger e decorar a superfície e proporcionar uma melhor qualidade de 
vida aos ambientes construídos. 

16.2. COMPOSIÇÃO 

A composição básica das tintas pode ser assim apresentada: 

Resina - Responsável pela fixação; 

Pigmentos - Responsáveis pela cobertura, rendimento, coloração e outros; 

Solvente - Responsável pela solubilização dos componentes, pela viscosidade 
e tempo de secagem; 

Aditivos - Responsáveis pela correção e melhoria da condição de produção, 
armazenamento, aplicação e outros. 

16.3. TIPOS 

Quanto ao solvente, as tintas classificam-se em: 

Base de água; 

Base de solvente - Aromáticos ou alifáticos. 

Quanto à resina, tem-se: 

Base de básica: cal, cimentícios; 

Base de ácidos graxos: acetato de polivinila - PVA; 

Base de acrilatos: acrílicos puros ou associados; 

Base de ácidos: epoxídeos, pauretanos, alquídeos. 

Quanto à nomenclatura comercial, as tintas podem ser assim classificadas: 

Látex: PVA, acrílicos puros ou acrílicos associados; 
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Alquídeos: óleos ou esmaltes; 

Vernizes: poliuretanos, copal; 

Epóxi: tintas epóxi; 

Especiais: borracha clorada ou lacas; 

Fundos: antioxidantes, nivelarites, fixadores de absorção ou corretivos 
químicos e físicos. 

16.4. SUPERFÍCIES 

Na medida em que o presente caderno é direcionado para edificações, serão 
consideradas a seguintes superfícies: 

Argamassa de cimento e/ou cal e alvenaria de tijolos cerâmicos  

Principais propriedades químicas: variação volumétrica, porosidade, permeabilidade de 
meio propício a formação de fungos. 

Madeira  

Principais propriedades: presença de resinas higroscópias (capacidade de absorção 
rápida de líquidos) porosidade, variação volumétrica, permeabilidade, meio sujeito a 
ataque de microorganismo e insetos. 

Metais ferrosos e não ferrosos 

Ferrosos - principais propriedades: variação volumétrica, corrosão; 

Não ferrosos - principais propriedades: variação volumétrica, corrosão e 
dificuldade de aderência de revestimentos a base de tinta. 

16.5. PRINCIPAIS PRODUTOS 

Visando auxiliar as especificações, estão listados abaixo, os principais produtos e sua 
aplicação. 

LINHA LÁTEX PVA (ACETATO DE POLIVINILA) 

Fundo 
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Selador PVA pigmentado ou incolor - E aplicado para corrigir a absorção e 
impedir o sangramento de contaminantes do substrato para o filme; 

Fundo preparador de parede (base solvente ou base água) - É aplicado para 
promover a adequação química (base e ácido), corrigir a pulverulência 
(agregado miúdo desagregrado do substrato) e a absorção. 

Intermediário 

Massa PVA (massa corrida) - é aplicada para nivelar a superfície, tomando-a 
suficientemente lisa. E adequada somente ao uso intemo. Em ambientes 
externos, está sujeita a solubilização na presença de água, ocasionando o 
desprendimento do substrato. 

Acabamento 

Tinta PVA - E aplicada para promover o acabamento do sistema de pintura. 

Especiais  

Regulador de brilho a base de PVA - É aplicado para propiciar brilho a 
superfície pintada com tinta PVA látex. Aplicado sobre a última demão 
aumenta a resistência e sua lavabilidade. Pode ser adicionado a proporção de 
5 a 10% à última demão conferindo à superfície um efeito acetinado. Será 
usado somente em ambientes internos. Usado sobre a tinta branca causa um 
amarelamento e sobre tinta de cor, intensifica a tonalidade deixando-a 
ligeiramente mais escura. 

LINHA ACRÍLICA 

Fundo 

Fundo preparador de parede (base solvente ou base água) - É aplicado para 
corrigir a alcalinidade, a pulverulência (evita a perda de areia da argamassa) e 
a absorção do substrato; 

Selador acrílico - É aplicado para corrigir a alcalinidade e absorção do 
substrato. 

Intermediário 

Massa acrílica - É aplicada para nivelar a superfície, tornando-a 
suficientemente lisa. É adequada ao uso interno e externo. 
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Acabamento 

Tinta acrílica 100% ou tinta látex 100 % acrílica - É aplicada para promover o 
acabamento do sistema de pintura. Apresenta maior durabilidade, flexibilidade 
e resistência a agentes provenientes de intempéries. Indicada para uso interno 
e especialmente externo. 

Tinta acrílica modificada (a resina é produto composto de resina acrílica 
associada a uma ou mais resinas) - É aplicada para promover o acabamento 
do sistema de pintura, sendo indicada para uso interno e especialmente 
externo. 

Especiais em vernizes 

Verniz acrílico/solvente água - É aplicado para aumentar o brilho da tinta acrílica e a 
lavabilidade. Pode ser utilizado no interior e no exterior, não apresentando problemas 
de amarelamento quando exposto a raios solares; 

Tintas texturizadas 

São aplicadas para dar à superfície um acabamento texturizado . Esta tinta possibilita 
corrigir imperfeições do substrato. 

As texturas têm na composição sílica que produz os efeitos de rusticidade, rugosidade 
relevo. São encontradas diversas gamas de produtos de acordo com a granulometria 
quantidade de silica que tem rendimento por m2  maior ou menor. 

As várias formas de textura são obtidas através de instrumentos específicos (rolos e 
outros), para cada tipo de acabamento especificado (ranhura, vassourado, esponjado, 
etc.) ou trabalhando-se com desempenadeiras de aço ou plástica lisa. 

São utilizados também aditivos complementares tais como gel envelhecedor para obter 
o efeito decorativo desejado. 

Existem várias técnicas de efeitos como Pátina, Escovado, Esponjado, Manchado, 
Espatulado e Trapeado, que são orientadas pelos principais fabricantes. 

As embalagens mais encontradas no mercado são: Galão 3,2 litros e quarto 0,8 litros. 
Alguns fabricantes produzem latas com 16 litros. Alguns fabricantes poderão fornecer 
em barricas, sob consulta. 

Aplicação 
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Sobre alvenaria: a superfície deve estar devidamente preparada ( lisa) com massa 
corrida ou acrílica. 

Sobre madeira: a superfície deve estar limpa, lixada e uniforme e as imperfeições 
corrigidas com Fundo Sintético Nivelador Dulux ou Massa a Óleo. 

Sobre metais a superfície deve estar limpa, isenta de ferrugem e preparada com zarcão 
(em metais ferrosos), fundo para galvanizados ou fundo universal (em alumínio e 
galvanizado). 

Metodologia para execução de textura rústica em paredes: 

Efeito Riscado (produto na cor desejada) 

1-Aplique como fundo uma demão 
de fnta látexr da mesma cor do 

Texturizado Rústico em rolo de lã e 
pincel. Deixe secar. 

Para obter o efeito riscado, utilize 
uma desempenadeira plástica em 
movimentos verticais de cima para 
baixo e de baixo para cima diversas 

vezes. 
2- Aplique Texturizado não diluído 
espalhando o produto, com uma 
desempenadeira de aço em áreas 
máximas de 2m2. 

Efeito Riscado Envelhecido (base branca) 

1- Dilua Texturizado com água a 	Para obter o efeito riscado, utilize 
30%, e aplique sobre toda a 	uma desempenadeira plástica em 
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superfície. Deixe secar. 
2- Aplique Texturizado não diluído 
espalhando o produto, com uma 

desempenadeira de aço em áreas 
máximas de 2m2. 

movimentos verticais de cima para 
baixo e de baixo para cima 

diversas vezes. 

Para envelhecer, aplique com rolo de Com o Gel ainda úmido, faça 
lã uma demão do Gel Envelhecedor uma bola com um pano branco e 

na cor desejada*. 	 retire o excesso do produto. 
Dependendo da pressão utilizada 
pode-se remover mais ou menos 
gel, obtendo-se tonalidades mais 

claras ou mais escuras. 

* Para cada lata (14 litros) de Texturizado Rústico serão necessárias duas embalagens 
de 0,8 litros do Gel Envelhecedor 

LINHA DE ESMALTES/ÓLEOS 

Fundo  

Fundo branco ou fundo sintético - É aplicado para corrigir a alcalinidade e 
absorção. 

Intermediário  

Massa Óleo ou massa sintética - É aplicada para nivelar a superfície, tornando-
a suficientemente lisa. 

Acabamento  

Tinta Óleo - É aplicada para promover o acabamento do sistema de pintura; 

Tinta esmalte sintético - É aplicada para promover o acabamento do sistema 
de pintura. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 449/638 - PARTE 

0 O 
ocieP 



71 
DEOP-MG 

A tinta a óleo, apesar de apresentar boa elasticidade, quando aplicada em ambientes 
externos sujeitos à ação de raios solares, esta sujeita a modificações em sua 
aparência. Já a tinta esmalte, por apresentar boa resistência à ação de raios solares, 
pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos, sem alteração da 
aparência. 

LINHA DE VERNIZES 

Fundo 

Verniz sintético plástico - É aplicado para impedir que as ações de resinas 
provenientes de madeiras tropicais, atuem sobre o filme da tinta. Indicado para 
madeiras resinosas; 

Preservativos ou fungicidas - São vernizes aplicados para proteção de ataques 
de microrganismos, cupins e traças. 

Intermediário 

Como todos os niveladores de superfície, formam um filme opaco, torna-se impróprio 
seu uso visto que os vernizes são tintas transparentes e permitem a visualização do 
substrato. 

Acabamento 

Verniz poliuretano com filtro solar mono componente fosco e solvente alifático - 
É aplicado como acabamento do sistema de pintura, em superfícies externas e 
internas; 

Verniz poliuretano sem filtro solar mono componente fosco e solvente alifático - 
É aplicado como acabamento do sistema de pintura em superfícies internas; 

Verniz poliuretano com filtro solar mono componente brilhante e solvente 
alifático - É aplicado como acabamento do sistema de pintura, em superfícies 
externas e internas; 

Verniz poliuretano sem filtro solar mono componente brilhante e solvente 
alifático - É aplicado como acabamento do sistema de pintura em superfícies 
internas; 

Verniz poliuretano com filtro solar mono componente fosco e solvente 
aromático - É aplicado como acabamento do sistema de pintura, em 
superfícies externas e internas; 
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Verniz poliuretano sem filtro solar mono componente fosco e solvente 
aromático - É aplicado como acabamento do sistema de pintura em superfícies 
internas; 

Verniz poliuretano com filtro solar mono componente brilhante e solvente 
aromático - É aplicado como acabamento do sistema de pintura, em 
superfícies externas e internas; 

Verniz poliuretano sem filtro solar mono componente brilhante e solvente 
aromático - É aplicado como acabamento do sistema de pintura em superfícies 
internas; 

Verniz poliuretano com filtro solar bi-componente - alifático e aromático - E 
aplicado em ambientes moderadamente agressivos; 

Verniz poliuretano sem filtro solar bi-componente - alifático e aromático - É 
aplicado em ambientes moderadamente agressivos, O verniz fosco, sem filtro 
solar, deverá ser aplicado somente em ambientes internos. 

OBSERVAÇÕES: 

Vernizes com solventes alifáticos apresentam desempenho superior aos vernizes com 
solventes aromáticos, devido à sua maior durabilidade e resistência a agentes externos 
(raios solares). 

Vernizes de coloração (Verniz sintético especial / brilhante ou acetinado) - É 
aplicado como acabamento do sistema de pintura para coloração de madeiras 
em geral. 

LINHA DE FUNDOS 

Fundos especiais  

Fundos aderentes  

São indicados para promover a aderência entre o substrato e o filme de tinta a ser 
aplicado sobre ele. As superfícies metálicas não ferrosas são as mais indicadas para a 
utilização destes fundos. Cada superfície deverá ter seu fundo aderente especificado, 
em função da composição e tratamento da liga. Os principais fundos aderentes são: 
fundos para galvanizados (alquídico), metal primer (alquídico modificado), shop primer 
e wash primer (vinílicos). 

Fundos anticorrosivos 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 4511638- PARTE 9 e 

0 
ODeP 



DEOP•MG 

São utilizados para inibir a ocorrência de oxidação em superfícies metálicas. Os 
principais anticorrosivos são: zarcão (urefánico), primer cromato de zinco (fenólico), 
metal primer (alquidico modificado). 

Fundos para tintas alquídicas e Óleos / fundo branco 

São utilizados para promover o isolamento e aderência do filme alquídico sobre o 
substrato. 

Fundo para correção química 

É aplicado para equilibrar quimicamente os substratos com as tintas. Evita problemas 
de alcalinidade. 

Fundo preservativo 

É aplicado em madeiras em geral, sendo indicado para conservação contra ataques de 
bactérias, fungos, cupins e traças. 

TINTAS ESPECIAIS E/OU DIFERENCIADAS 

Tinta acrílica lisa para pisos  

Indicada para uso interno ou externo como acabamento de piso em concreto ou 
cimentado com textura lisa. 

Tinta acrílica rugosa  

Indicada para uso interno ou externo como acabamento de piso em concreto ou 
cimentado com textura rugosa. 

Tinta epóxi dispersa em água  

Indicada para uso interno ou externo em áreas sujeitas a solicitações médias 
(cozinhas, laboratórios). 

Tinta epóxi dispersa em solvente  

Indicada para áreas de solicitações fortes, possuindo boa resistência à abrasão e ao 
ataque químico (oficinas, almoxarifados, garagens, laboratórios). 

Tinta epóxi com adição de sílica  

Indicada para demarcação de faixas de segurança, em ambientes internos. 
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Tinta poliuretano alifático alto desempenho 

Indicada para uso interno ou externo, onde é requerida elevada resistência à abrasão e 
ao ataque químico. 

Tinta para demarcação de tráfego a base de borracha clorada 

Indicada para uso interno ou externo, especialmente para pintura de faixas de 
demarcação viária em todos os tipos de pavimentos (concreto, asfalto) possuindo alta 
resistência. 

Tinta para demarcação de tráfego de base alguídica 

Indicada para uso interno ou externo para pinturas de faixas de demarcação viária, em 
todos os tipos de pavimentos (concreto, asfalto) possuindo média resistência. 

Pintura para metais e madeira 

Algumas tintas permitem seu uso como fundo e acabamento, simultaneamente, tais 
como: 

Tinta grafite / alquídico - Indicada para uso interno e extemo em estruturas 
metálicas sendo aplicada diretamente sobre o metal; 

Tinta betuminosa - é um primer composto de asfalto e solvente. Sua grande 
capacidade de impermeabilização proporciona proteção e resistência contra 
umidade em superfícies de aço, ferro, madeira, alvenaria e concreto. Ideal para 
proteção de calhas e superfícies que ficarão submersas contra a corrosão; 

Tinta alquídica com pigmentos anticorrosivos - Possuindo ação anticorrosiva, 
indicada para superfícies de aço e de ferro; 

Tinta alumínica a base de óleo resinoso fendico - Indicada para uso em 
estruturas metálicas proporcionando acabamento aluminizado. 

Pintura para alvenarias e argamassas  

Tinta e base solvente  

Indicada para uso interno ou externo, com alta resistência a solicitação. Apresenta 
calcinação baixa, ao ser exposta à raios solares. 

Tinta e base d'água  
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Indicada para uso interno ou externo com alta resistência a solicitação. 

Pintura antipichacão  

Tinta de alto desempenho para proteção de superfícies contra pichações  

È aplicada como acabamento de superfícies externas, sendo resistente às pichações. 

Verniz de alto desempenho para proteção de superfícies contra pichações  

É aplicado em superfícies de concreto e pedras para proteção contra pichações. 

Obs.: No uso destes produtos deverão ser atendidas as especificações do 
FABRICANTE. 

Pintura impermeabilizante  

Tinta de silicone  

Indicada para superfícies porosas conferindo-lhe uma completa repelência à água. 

16.6. PATOLOGIAS 

A grande maioria das causas das falhas de pintura é ocasionada pelo preparo incorreto 
da superfície ou falha na aplicação do produto. As patologias mais comuns aos 
sistemas de pintura são: 

CALCINAÇÃO 

É o desagregamento do filme que começa a soltar em forma de pó. É normalmente 
causada pela aplicação externa de um produto recomendado apenas para interiores ou 
quando a tinta é aplicada sobre superfícies muito absorventes. 

Como correção recomenda-se efetuar a selagem através da utilização de produtos 
para tal fim. 

EFLORESCÊNCIA 

Manchas esbranquiçadas que aparecem sobre a película da tinta, ocasionadas pela 
aplicação de tinta sobre reboco mal curado, com altas concentrações de sais. 

Recomenda-se, como forma de se evitar esta patologia, aplicar qualquer tipo de pintura 
em reboco somente após 30 dias da sua execução. No caso das situações em que, de 
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antemão, é confirmada a existência de concentrações anormais de sais, aplicar "fundo 
preparador de paredes". 

DESAGREGAMENTO 

É a destruição da pintura que começa a esfarelar, destacando-se da superfície 
juntamente com partes do reboco. 

Como medida corretiva deve-se selar a superfície com "fundo preparador de paredes", 
convenientemente diluído. 

SAPONIFICAÇÃO 

Surgimento de manchas e descascamento do filme que promove a destruição das 
tintas PVA ou o retardamento da secagem das tintas sintéticas, em virtude do produto 
ter sido aplicado sobre superfícies não curadas ou com alcalinidade excessiva. 

Recomenda-se aguardar a cura total do reboco por trinta dias e aplicar "fundo 
preparador de paredes". 

MANCHAS OCASIONADAS POR PINGOS DE CHUVA 

Superfícies pintadas com tinta látex recebem pingos isolados, normalmente de chuva, 
antes que a tinta esteja completamente seca. Desta forma deve-se se evitar a 
realização de pinturas externas em dias onde não haja segurança de que não irá 
chover. 

Uma vez ocorrido o problema sugere-se, como forma de minimizá-lo, lavar a superfície 
ligeiramente, sem contudo esfregá-la. 

FISSURAS 

Ocasionadas pelo excesso de aglomerante (cimento) nos rebocos, pelo tempo 
insuficiente de carbonatação da cal ou por camada muito grossa de reboco. 

Como medida corretiva recomenda-se a utilização de "massa acrílica". 

DESCASCAMENTO 

É causado quando a pintura é realizada sobre superfície caiada, com aplicação da 
primeira demão de tinta sem diluição ou incorretamente diluída, ou por preparo 
incorreto da superfície. 
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Como medida corretiva deve-se raspar e escovar as partes soltas ou mal aderidas, e a 
seguir, aplicar "fundo preparador de paredes". 

BOLHAS 

Ocorre por aplicação de massa PVA em ambiente inadequado ou por infiltrações de 
água. Como correção recomenda-se raspar o material fracamente aderido, eliminar 
eventuais infiltrações, selar a superfície com "preparador de paredes" e quando em 
ambientes externos, só utilizar massa acrílica. 

BOLHAS NA REPINTURA 

Ocorre quando a tinta nova amolece a película de tinta velha causando dilatação. 
Deve-se utilizar tintas novas, compatíveis com as anteriormente aplicadas. 

MANCHAS AMARELADAS 

Causadas por deposição de gordura, óleo ou alcatrão sobre a película de tinta. 

Como medida corretiva deve-se lavar a superfície com solução de 10% de amoníaco 
em água ou detergentes com este agente. 

MANCHAS E RETARDAMENTO DE SECAGEM EM PINTURA OU 
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRAS 

Causadas pela migração das resinas naturais da madeira. 

Elimina-se o problema aplicando na madeira o selador apropriado. 

TRINCAS E MÁ ADERÊNCIA EM MADEIRAS 

Ocasionada pelo inadequado uso de massa PVA. 

Recomenda-se remover a massa PVA aplicada e utilizar somente massa a óleo. 

ESCORRIMENTO 

Ocasionado pela diluição insuficiente da tinta, má aplicação, utilização de solvente 
rápido ou aplicação de camadas muito finas. 

SECAGEM DEFICIENTE 

Motivada pelo incorreto preparo da superfície, não sendo eliminados alguns 
contaminantes tais como: óleo, graxa, ceras, gorduras, etc. Outro motivo é a aplicação 
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sobre superfícies altamente alcalinas, em ambientes úmidos ou com baixas 
temperaturas. 

Recomenda-se, além da limpeza prévia do substrato, aplicar pinturas em temperaturas 
superiores a 10°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. 

ENRUGAMENTO 

Ocasionado pela aplicação de camada muito grossa de tinta, secagem com incidência 
de luz solar ou repintura sobre primeira demão, ainda não convenientemente seca. 

Algumas tintas não devem ser aplicadas com incidência de luz solar; desta forma, 
recomenda-se quando necessário, consultar o FABRICANTE da tinta utilizada. 

MOFO 

Proporcionado pela existência de ambientes extremamente úmidos ou quentes, com 
pouca ventilação e circulação de ar ou pouco iluminado. 

Como medida corretiva deve-se lavar a superfície com solução de água sanitária 
diluída em água potável na proporção 1:1, e a seguir, repintar a superfície. 

16.7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

16.7.1. PREPARO DE SUPERFÍCIES 

TRATAMENTO GERAL 

Todos os substratos deverão ser preparados adequadamente a fim de garantir o 
sucesso do sistema de pintura. Este procedimento é de máxima importância, e sua não 
observância causará graves patologias no revestimento de pintura em períodos curtos 
após a aplicação. 

A superfície deverá ser firme, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas 
e/ou mofo, etc. 

Graxas, óleos e agentes desmoldantes, serão removidos com solução de água e 
detergente neutro. 

O mofo deverá ser raspado e em seguida, a superfície será lavada com solução de 
água potável e água sanitária (1:1). Logo após a lavagem, será realizado enxagúe com 
água potável em abundância. 

TRATAMENTO ESPECIFICO 
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ARGAMASSA E CONCRETO 

Para as superfícies de argamassa ou concreto, serão observados os seguintes 
procedimentos: 

Todas as superfícies de argamassa e concreto deverão estar completamente 
curadas (30 dias); 

Superfícies com fissuras internas ou externas deverão ser corrigidas com 
massa acrílica; 

Superfícies com trincas deverão ter as causas identificadas, para posterior 
correção; 

Em superfícies fracas e/ou pulverulentas o reboco deverá ser refeito ou deverá 
ser aplicado fundo preparador de paredes (base solvente ou a base d'água), 
evitando má aderência e descascamento da tinta; 

Superfícies de origem básica (Ph básico) onde será utilizado acabamento com 
sistema de pintura ácido, deverão receber selador ou fundo de correção e 
equilíbrio químico (selador acrílico, fundo preparador de parede, verniz acrílico 
a base d'água); 

Em superfícies que apresentam absorção diferenciada, deverá ser aplicado 
selador acrílico pigmentado. Somente o fundo preparador de parede atuará em 
situações em que ocorrem problemas de alcalinidade, pulverulência e 
absorção ao mesmo tempo; 

Selador acrílico e PVA não se aplicam a superfícies pulverulentas; 

Superfícies com incidência de umidade passiva e umidade por capilaridade 
deverão ter tratamento de impermeabilização especifico e anterior ao serviço 
de pintura; 

O lixamento será executado com lixa de parede, por ser mais adequado a este 
tipo de superfície do que a lixa d'água; 

Após o lixamento a superfície será limpa com escova; 

A área será limpa após o lixamento, afim de se evitar impregnação de material 
fragmentado nas tintas aplicadas posteriormente. 

Metais - ferro e aço 
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Deve-se atentar para: 

No preparo destas superfícies será seguido o procedimento abaixo: 

Remover todos os contaminantes da superfície; 

Remover possíveis oxidações, através de fixamento manual com lixa para 
ferro, lixamento mecânico com lixadeira elétrica ou por processos químicos, 
atentando-se para a ~inação total do produto após a remoção da oxidação e 
ainda jateamento abrasivo para obtenção de uma superfície rugosa, adequada 
para a perfeita ancoragem do sistema de pintura. 

Existem ainda casos específicos como: 

Superfície galvanizada 

É aquela que recebeu um tratamento químico através da aplicação de uma camada de 
zinco eletrodepositada, necessitando de um fundo aderente (primer para galvanizados 
ou wash primer). 

Superfície de alumínio  

Será necessária a aplicação de fundo aderente (wash primer). 

Madeira  

As superfícies de madeira serão preparadas observando-se o seguinte: 

As madeiras deverão ter tratamento inicial com bactericida e fungicidas (fundo 
preservativo); 

Deverá ser assegurado o perfeito isolamento de todas as faces da madeira 
contra a absorção de água; 

Se a madeira for resinosa, aplicar verniz sintético plástico como fundo. 

Fibrocimento  

As superfícies de fibrocimento serão preparadas da seguinte forma: 

Remover totalmente o pó sobre a superfície, através de lavagem, enxágüe e 
secagem; 
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Aplicar um fundo resistente à alcalinidade (fundo preparador de parede, base 
solvente ou base d'água). 

Superfícies vitrificadas ou esmaltadas 

Para o preparo destas superfícies será observado o seguinte procedimento: 

Limpar completamente as superfícies removendo gorduras, óleos, mofos e 
fungos, inclusive nos rejuntamentos; 

Enxaguar bem; 

Caso necessário, refazer o rejuntamento. 

Pisos em concreto ou cimentados (queimados ou não)  

O preparo dos pisos para pintura será realizado da seguinte forma: 

O piso deverá estar limpo, seco, isento de impregnações, tais como: óleo, 
gordura, graxa e cera; 

As juntas devem estar firmes e as arestas perfeitas; caso contrário, deverão 
sofrer intervenção para correção, antes do serviço de pintura; 

Pisos lisos deverão sofrer um tratamento químico de abertura de poros, banho 
com ácido muriático e escovamento com vassoura de cerdas duras; 

Lavar e enxaguar muito bem com detergente neutro; 

Lavar e enxaguar com água potável; 

Secar: 

Aplicar fundo resistente a alcalinidade (selador acrílico) afim de economizar na 
primeira demão de acabamento, para diminuir a porosidade do substrato. 

Superfícies mofadas  

Será realizado, o seguinte procedimento de preparo: 

A superfície deverá ser escovada; 

Lavar com solução 1:1, água potável e água sanitária, aguardando, no mínimo, 
trinta minutos após a lavagem; 
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Enxaguar com água potável em abundância; 

Secar; 

Caso o sistema de pintura adotado não seja bactericida (ex. acrílico), aplicar 
fundo acrílico (selador acrílico ou fundo preparador de parede). 

Superfícies emassadas  

Qualquer que seja o sistema adotado, massa PVA, acrílica, esmalte ou a Óleo, deverá 
ser observado o seguinte procedimento: 

Preparo da superfície necessário e adequado para cada superfície antes da 
aplicação da massa (fundo nivelador); 

Lixar com lixa d'água; 

Remover o pó residual da superfície com escova "juba"; 

Limpar completamente o recinto, para que durante a aplicação da tinta não 
haja impregnação de pó na mesma; 

Aplicar fundo para correção de absorção (selador PVA, selador acrílico ou 
mesmo a própria tinta, primeira demão). 

Superfícies caiadas  

Serão preparadas observando o seguinte procedimento: 

Escovar bem; 

Lavar e enxaguar bem; 

Aplicar fundo preparador de parede. 

Superfícies pintadas  

Será realizado o seguinte procedimento de preparo: 

Caso a pintura encontre-se em bom estado, será suficiente o lixamento e sua 
completa limpeza para remoção do pó; 
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(Tintas e vernizes) 

INTERMEDIÁRIO 
(Massa adequada) 

FUNDO 
(Seladores e preparadores) 

SUBSTRATO 
(Superfície a pintar) 
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Caso a pintura encontre-se em péssimo estado de conservação, deverá ser 
providenciada sua remoção completa, por meio manual, mecânico, químico 
e/ou mesmo jateamento com partículas de sílica. 

16.8.2. SISTEMA DE PINTURA 

O sistema de pintura é o conjunto de ações interdependentes que visam garantir um 
processo técnico eficiente e uma qualidade e durabilidade no revestimento final de 
tintas. 

O diagrama a seguir representa os esquemas de pintura. 

O acabamento poderá ser aplicado sobre o intermediário ou sobre o fundo, ou ainda, 
diretamente sobre o substrato; o intermediário poderá ser aplicado sobre o fundo 
(deve-se se evitar aplicação do intermediário diretamente sobre o substrato); e por 
último, o fundo deverá ser aplicado sobre o substrato. 

Obs.: A norma brasileira ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), prescreve 
que cada fabricante seja responsável pelo seu sistema de pintura, logo a opção de 
produtos de vários fabricantes em um mesmo sistema, passa a.ser responsabilidade do 
profissional especificador e não mais dos fabricantes. 
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PRINCIPAIS SISTEMAS 

Alvenaria, concreto e argamassa curada 

      

      

Ambiente interno 

 

3 3 

 

Ambiente externo 

       

, PRbéEDIMÉNTO 	' 
, 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO.  
Preparo de de superfície 

1. Fundo 
Pulverulência - fundo preparador de 
parede. 
Correção química - selador acrílico 
Absorção - selador PVA ou selador 
acrílico 

Preparo de superfície 

1. Fundo 
Pulverulência - fundo preparador de 
parede. 
Correção química 	- selador acrílico 
Absorção - selador PVA ou selador 
acrílico 

2. Massa corrida PVA Massa acrílica 

Tinta de acabamento PVA 
3. Tinta de acabamento PVA ou 
acrílico 

Observações: 

Sempre após a aplicação do fundo preparador de parede deve-se promover a 
quebra do brilho - lixar com lixa d'água grana 400; 

Nunca aplicar massa corrida PVA em áreas externas ou com presença d'água; 

Observar cuidados com emassamento citadas nos itens a.2.1 e a.2.8; 

Filme de tinta só poderá ser submetido a ação (limpeza) após sua cura total 
(aproximadamente 30 dias). 

Sistema PVA acabamento liso, sem fundo uso interno  
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• Procedimento n° 1: É eliminado 

• Procedimento n° 2: Uso interno massa PVA 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento 

Sistema PVA acabamento liso, sem fundo uso interno e extemo 

• Procedimento n° 1: É gr-ninado 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento 

Sistema PVA acabamento liso, sem fundo, com adição de regulador de brilho 
uso interno 

• Procedimento n° 1: É eliminado 

• Procedimento n° 2: Massa PVA 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume, de regulador de brilho 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo selador PVA 

• Procedimento n° 1: Fundo selador plástico PVA 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 1 :Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo selador PVA e regulador de 
brilho uso interno 

Procedimento n° 1: Fundo selador plástico PVA 
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Procedimento n° 2: É eliminado 

Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume, de regulador de brilho 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo preparador de parede e re de 
brilho uso interno 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume regulador de brilho. 

Sistema PVA acabamento liso, com fundo selador PVA uso interno 

• Procedimento n° 1: Fundo selador plástico PVA 

• Procedimento n° 2: Massa PVA (massa corrida) em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta PVA de acabamento 

Sistema PVA acabamento liso, com fundo preparador de parede uso intemo 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa PVA (massa corrida) em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA 

Sistema PVA acabamento liso, com fundo selador PVA e regulador de brilho 
uso interno 

• Procedimento n° 1: Fundo selador plástico PVA 

• Procedimento n° 2: Aplicar massa PVA (massa corrida) em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA, adicionar na tinta, 50% de 
seu volume, de regulador de brilho 

Sistema PVA acabamento liso, com fundo preparador de parede e regulador 
de brilho uso interno 
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• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa PVA (massa corrida) em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume de regulador de brilho 

Sistema PVA acabamento liso, com fundo selador PVA e verniz acrílico a base 
d'água uso interno 

• Procedimento n° 1: Fundo selador plástico PVA 

• Procedimento n° 2: Massa PVA em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume, de verniz acrílico a base d'água 

Sistema PVA acabamento liso, com fundo preparador de parede e verniz 
acrílico a base d'água uso interno 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa PVA (massa corrida) em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA,adicionar na tinta 50%, de seu 
volume, verniz acrílico a base d'água 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo selador PVA e verniz acrílico a 
base d'água uso interno 

• Procedimento n° 1: Fundo selador plástico PVA 

• Procedimento n° 2: Eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume, verniz acrílico a base d'água 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo preparador de parede e verniz 
acrílico a base d'água uso interno 

Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

Procedimento n° 2: É eliminado 
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Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume, de verniz acrílico a base d'água 

Sistema PVA acabamento natural, com fundo selador acrílico e verniz acrílico 
a base d'água uso externo 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico 

• Procedimento n°  2 Eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento PVA, adicionar na tinta 50%, de 
seu volume, de verniz acrílico a base d'água 

Sistema acrílico acabamento fosco, natural, com fundo selador acrítico 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico 

• Procedimento n° 2: E eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico fosco 

Sistema acrílico acabamento fosco, natural, com fundo preparador 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico fosco 

Sistema acrílico acabamento fosco, liso, sem fundo 

• Procedimento n° 1: É eliminado 

• Procedimento n°  2: Massa acrílica em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico fosco 

Sistema acrílico acabamento fosco, liso, com fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabam acrilic,o fosco 
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Sistema acrílico acabamento fosco, liso, com selador acrílico 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica em camadas finas 

• Procedimento n° 3; Tinta de acabamento acrílico fosco 

Sistema acrílico acabamento semi-brilho, natural, com selador acrílico 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico semi-brilho (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 

Sistema acrílico acabamento semi-brilho, natural, com fundo preparador de 
parede  

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n°3: Tinta de acabamento acrílico semi-brilho (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 

Sistema acrílico acabamento semi-brilho, liso, sem selador 

• Procedimento n° 1: É eliminado 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico semi-brilho (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 

Sistema acrílico acabamento semi-brilho, liso, com selador 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico semi-brilho (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 
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Sistema acrílico acabamento semi - brilho, liso, com fundo preparador de 
parede 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica em camadas finas 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico semi-brilho (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 

Sistema acrílico acabamento texturizado 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico texturizada (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 

Sistema acrílico acabamento texturizado 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Tinta de acabamento acrílico texturizada (acrílico 100% 
ou acrílico modificado) 

Sistema sintético (sistema alquidico acabamento acetinado, natural, com 
seladpr acrílico 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico à base d'água 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Acabamento - tinta esmalte sintético acetinado. 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento acetinado, natural, com 
fundo 

Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

Procedimento n° 2: É eliminado 
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Procedimento n° 3: 	Acabamento - tinta esmalte sintético acetinado 

Sistema sintético (sistema alquidico) acabamento acetinado, liso, com selador 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico a base d'água 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica (em camadas finas) 

• Procedimento n° 3: Fundo branco 

• Procedimento n° 4: Acabamento - tinta esmalte sintético acetinado 

Sistema sintético (sistema alpuídico) acabamento acetinado, liso, com fundo 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica (em camadas finas) 

• Procedimento n° 3: Fundo branco 

• Procedimento n° 4: Acabamento - tinta esmalte sintético acetinado 

Sistema sintético (sistema alquidico) acabamento alto-brilho, natural, com 
selador acrílico 

• Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico à base d'água 

• Procedimento n° 2: E eliminado 

• Procedimento n° 3: Acabamento - tirita esmalte sintético alto-brilho 

Sistema sintético (sistema alauídico) acabamento alto-brilho, natural, com 
fundo preparado 

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Acabamento - tinta esmalte sintético alto-brilho 

Sistema Sintético (sistema alouidico) acabamento alto-brilho, liso, com selador 

Procedimento n° 1: Fundo selador acrílico a base d'água 
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• Procedimento n° 2: Massa acrílica (em camadas finas) 

• Procedimento n° 3: Fundo branco 

• Procedimento n° 4: Acabamento - tinta esmalte sintético alto-brilho 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento alto-brilho, liso, com fundo 
preparado  

• Procedimento n° 1: Fundo preparador de parede 

• Procedimento n° 2: Massa acrílica (em camadas finas) 

• Procedimento n° 3: Fundo branco 

• Procedimento n° 4: Acabamento - tinta esmalte sintético alto-brilho 

Superfícies de madeira com acabamento  

Tinta de acabamento sintético ou alquidico 

Ambiente interno Ambiente externo 

0 piMENT,„ '' 

INTERNO rJjj: É-ittelãO- 

1 . Fundo branco Fundo branco 

2. Intermediário: massa Intermediário: massa 

Acabamento esmalte 
alquidico alto-brilho, esmalte 
alquidico acetinado ou tinta 
óleo 

3. Acabamento esmalte 
alquidico alto-brilho, esmalte 
alquídico acetinado ou tinta 
óleo 
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Observações: 

Em superfícies externas, sempre que possível, optar por produtos com 
acabamento brilhante; 

Entre demãos observar o intervalo recomendado pelo FABRICANTE; 

Observar sempre a utilização de solvente recomendado pelo FABRICANTE, 
não sendo permitido em hipótese nenhuma, mistura de produtos de várias 
fábricas; 

Entre demãos, em superfícies com acabamento brilhante, adotar a quebra do 
brilho com lixa d'água 400 posterior limpeza antes da próxima demão. 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento acetinado, natural, com 
fundo 

esquadria de madeira  

• Procedimento n° 1: Fundo branco 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: 
sintético acetinado 

Acabamento interno preferencialmente - tinta esmalte 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento acetinado, natural, com 
fundo 

pecas e forro de madeira  

• Procedimento n° 1: Fundo branco 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: 
sintético acetinado 

Acabamento interno preferencialmente - tinta esmalte 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento acetinado, liso, com fundo 

esquadria de madeira 
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Procedimento n° 1: Fundo branco 

Procedimento n° 2: Massa óleo (em camadas finas) 

Procedimento n° 3: Acabamento intemo preferencialmente - tinta esmalte 
sintético acetinado 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento acetinado, liso, com fundo 
pecas e forro de madeira 

Procedimento n° 1: Fundo branco 

Procedimento n° 2: Massa óleo (em camadas finas) 

Procedimento n° 3: Acabamento interno preferencialmente - tinta esmalte 
sintétio acetinado 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento alto-brilho, natural, com  
fundo 

esquadria de madeira  

Procedimento n° 1: Fundo branco 

Procedimento n° 2: É eliminado 

Procedimento n° 3: Acabamento intemo e externo - tinta esmalte sintético 
alto-brilho 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento alto-brilho, natural, com 
fundo 

pecas e forro de madeira  

Procedimento n° 1: Fundo branco 

Procedimento n° 2: É eliminado 

Procedimento n° 3: Acabamento interno e externo tinta esmalte sintético 
alto-brilho 

Sistema sintético (sistema alquidico) acabamento alto-brilho, liso, com fundo 

esquadria de madeira  
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Procedimento n° 1: Fundo branco 

Procedimento n° 2: Massa óleo (em camadas finas) 

Procedimento n° 3: Acabamento interno e externo - tinta esmalte sintético 
alto-brilho 

Sistema sintético (sistema alauídico) acabamento alto-brilho, liso, com fundo  

pecas e forro de madeira  

Procedimento n° 1: Fundo branco 

Procedimento n° 2: Massa óleo (em camadas finas) 

Procedimento n° 3: Acabamento intemo e externo tinta esmalte sintético 
alto-brilho. 

Acabamento com envernizamento  

Ambiente interno Ambiente externo 

, 	. 
'INtifIN0 - télkNO, ;% „ 

Preparo de superfície caso madeira 
resinosa, fundo adequado 

Preparo de superfície caso madeira 
fundo adequado 

1. Fundo preservativo 1. Fundo preservativo 
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2. Acabamento verniz poliuretano 
fosco aromático ou verniz poliuretano 
aromático fosco com filtro solar, ou 
verniz poliuretano alifático fosco com 
filtro solar, ou verniz poliuretano 
alifático alto brilho, ou verniz 
poliuretano aromático com filtro solar 
alto brilho, ou verniz poliuretano 
alifático com filtro solar alto brilho 

2. Acabamento verniz poliuretano 
aromático alto brilho ou verniz 
poliuretano alifático alto brilho, ou 
verniz poliuretano aromático com filtro 
solar alto brilho, ou verniz poliuretano 
alifático com filtro solar alto brilho 

71 
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Observações: 

Superfícies externas, sempre que possível optar por produtos com brilho. 

Superfícies externas adotar, sempre que possível, filtro solar. 

Entre demãos, observar o intervalo recomendado pelo FABRICANTE. 

Observar sempre a utilização de solvente recomendado pelo FABRICANTE, 
evitando mistura de produtos de várias fábricas. 

Entre demãos em superfícies com brilho, adotar a quebra do brilho com lixa 
d'água 400 e posterior limpeza antes da próxima demão. 

Caso a madeira não seja resinosa, poderá ser eliminada a demão do verniz 
sintético plástico. 

Para alguns vernizes especiais deverá ser observada a especificação de 
preparo de superfície e sistema de aplicação indicado pelo FABRICANTE. 

Sistema poliuretano aromático acabamento fosco, esquadria de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático fosco 

Sistema poliuretano aromático acabamento alto-brilho, esquadria de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático alto-brilho 

Sistema poliuretano aromático acabamento fosco, sobre peças e forros de 
madeira 
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Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático fosco 

Sistema poliuretano aromático acabamento alto-brilho, sobre peças e forros de 
madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático alto-brilho 

Sistema poliuretano alifático acabamento fosco, esquadrias de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz alifático fosco 

Sistema poliuretano alifático acabamento alto-brilho, esquadrias de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz alifático alto-brilho 

Sistema poliuretano alifático acabamento fosco, peças e forros de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Vemiz alifático fosco 

Sistema poliuretano alifático acabamento alto-brilho, peças e forros de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz alifático alto-brilho 

Sistema poliuretano aromático acabamento fosco com filtro solar. esquadria de 
madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático fosco 

Sistema poliuretano aromático acabamento alto-brilho com filtro solar, 
esquadria de madeira 
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Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático alto-brilho 

Sistema poliuretano aromático acabamento fosco com filtro solar, peças e 

	

forros de madeira 	 • 

Procedimento n° 1: Interno e externo Fundo verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Vemiz aromático fosco 

Sistema poliuretano aromático acabamento alto-brilho com filtro solar, peças e 
forros de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz aromático alto-brilho 

Sistema poliuretano alifático acabamento fosco com filtro solar, esquadria de 
madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz alifático fosco 

Sistema poliuretano alifático acabamento alto-brilho- com filtro solar, esquadria 
de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo '- verniz sintético plástico 
, 

• 	Procedimento n° 2: Verniz alifático alto-brilho 

Sistema poliuretano alifático acabamento fosco com filtro solar, pecas e forros 
de madeira • 

Procédimentop° 1: Interno e externo - Fundo verniz sintético plástico 

Procedimento n° 2: Verniz alifático fosco 

Sistema Ippfiuretano alifático acabamento alto-brilho com filtro solar, peças e 
forros de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - verniz sintético plástico 
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Sistema poliuretano alifático acabamento alto brilho com filtro solar, esquadria 
de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - fundo preservativo 

Procedimento n° 2: Vemiz alifático alto brilho 

Sistema poliuretano alifático acabamento fosco com filtro solar, peças e forros 
de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - fundo preservativo 

Procedimento n° 2: Verniz alifático fosco 

Sistema poliuretano alifático acabamento alto-brilho com filtro solar, pecas e 
forros de madeira 

Procedimento n° 1: Interno e externo - Fundo - fundo preservativo 

Procedimento n° 2: Verniz alifático alto-brilho 

Acabamento com enceramento  

Sistema de enceramento 

• Procedimento n° 1: Interno limpeza 

• Procedimento n° 2: Aplicação de cera natural 

• Procedimento n° 3: Polimento manual ou mecânico 

b.1.3. Superfícies metálicas Superfícies de ferro e aço 

Ambiente interno Ambiente externo 
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, •PROCEDXVIENTO 

INTERNO , ' - EXTERNO 

Preparo de superfície 

Aplicação de fundo antioxidante. 

Aplicar 2 (duas) ou mais demãos, 
do sistema alquídico (esmalte), óleo. 

Preparo de superfície 

Aplicação de fundo antioxidante 

Aplicar 2 (duas) ou mais demãos do 
sistema alquídico (esmalte) alto-brilho 

OBSERVAÇÕES: 

Em superfície com alto índice de agressividade deverá ser adotado fundo 
antioxidante de alto desempenho e as camadas protetoras deverão ter 
espessura de películas compatíveis; 

Deverá ser adotado sempre que possível em superfícies externas, 
acabamento com brilho. 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento acetinado, natural, com 
fundo, serralheira  

• Procedimento n° 1: Interno e externo - fundo antioxidante 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: 
sintético acetinado 

Acabamento interno preferencialmente - tinta esmalte 

Sistema sintético (sistema alquidico) acabamento acetinado, natural. com  
fundo, sobre pecas e superfícies metálicas  

• Procedimento n° 1: Fundo antioxidante 

• Procedimento n° 2: E eliminado 

• Procedimento n° 3: 
sintético acetinado 

Acabamento intemo preferencialmente - tinta esmalte 

Sistema sintético (sistema alquídico) acabamento natural, com fundo, sobre 
serralheira  

Procedimento n° 1: Fundo antioxidante 
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Procedimento n° 2: É eliminado 

Procedimento n° 3: Acabamento interno e externo - tinta esmalte sintético 
alto-brilho 

Sistema sintético (sistema alguidico) acabamento natural, com fundo, sobre 
peças e superfícies metálicas  

• Procedimento n° 1: Fundo antioxidante 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: 
alto-brilho 

Acabamento intemo e externo - tinta esmalte sintético 

Superfícies de metais galvanizados 

Sistema acrílico semi-brilho acabamento natural, com fundo, sobre peças e 
superfícies metálicas galvanizadas 

Procedimento n° 1: Fundo aderente 

Procedimento n° 2: É eliminado 

Procedimento n° 3: Acabamento - tinta acrílica semi-brilho 

Sistema esmalte alto-brilho (sistema alguídico) acabamento natural, com 
fundo, sobre peças e superfícies metálicas galvanizadas 

• Procedimento n° 1: Fundo aderente 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Acabamento - tinta esmalte sintético alto-brilho 

Superfícies de metais de alumínio 

Sistema acrílico semi-brilho acabamento natural, com fundo, sobre peças e 
superfícies metálicas de alumínio 

Procedimento n° 1: •  Fundo aderente 

Procedimento n° 2: É eliminado 
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Procedimento n° 3: Acabamento - tinta acrílica semi-brilho 

Sistema esmalte alto-brilho (sistema alquidico) acabamento natural, com 
fundo, sobre peças e superfícies metálicas de alumínio 

• Procedimento n° 1: Fundo aderente 

• Procedimento n° 2: É eliminado 

• Procedimento n° 3: Acabamento - tinta esmalte sintético alto-brilho 

Superfícies de concreto aparente, pedras, alvenaria aparente, cerâmica 

 

2 1 PE 1  Ambiente externo Ambiente interno 

 

PROCEDIMENTO 

Com alteração do aspecto natural - 
aumento do brilho 

Preparo de superfície 

Lixamento mecânico 

Sem alteração do aspecto natural 

Preparo de superfície 

Lixamento mecânico 

Estucamento com argamassa plástica 
de cimento branco estrutural com 
cimento Portland comum 

Estucamento com argamassa plástica de 
cimento branco estrutural com cimento 

Portland comum 

18  demão de verniz acrílico incolor ou 
fundo preparador de parede. 

Quebrar o brilho lixando suavemente 
(com lixa d'água # 400) 

2a  demão de verniz acrílico incolor ou 
fundo preparador de parede 

Uma demão farta de hidrofugante 
(silicone líquido) 
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Preparo de superfície para tratamento de concreto aparente (interno e externo) 

Lixamento mecânico e remoção de pó; 

Aplicação de estucamento de argamassa (pasta) de cimento branco estrutural 
com cimento Portland comum (as percentagens da composição da mistura 
serão estabelecidas na obra) com desempenadeira de aço. 

OBSERVAÇÕES: 

As percentagens da composição irão variar segundo a tonalidade do concreto 
existente na obra. Portanto, concretos mais claros receberão maior 
porcentagem de cimento branco estrutural, enquanto que concretos mais 
escuros por sua vez, receberão uma percentagem maior de cimento Portland 
comum. 

Sistema de hidrofugante silicone - sem alteração de aparência (interno e 
externo)  

Aplicação de uma demão farta de silicone liquido. 

Sistema de verniz acrílico incolor à base d'água - com alteração de aparência 
(interno e externo)  

Aplicação de verniz acrílico incolor à base d'água; 

Quebra do brilho com lixa d'água 400; 

Aplicação de verniz acrílico incolor a base d'água. 

Superfícies de gesso  
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Preparo de superfície 

Fundo - tundo preparador de parede 

Acabamento - tinta de acabamento acrílico, PVA ou esmalte 

Ambiente externo Ambiente interno 

DEOP•MG 

OBSERVAÇÕES: 

O filme de tinta só poderá ser submetido a ação (limpeza) após sua cura total 
(aprox. 30 dias) 

Sistema de látex acrihco fosco 

Procedimento n° 1: Interno - aplicação de fundo preparador de parede e 
lixamento com lixa d'água 400; 

Procedimento n° 2: Aplicação interna - látex acrílico fosco. 

Sistema de látex acrílico semi-brilho - uso interno 
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Procedimento n° 1: Aplicação de fundo preparador de parede e lixamento 
com lixa d'água 400; 

Procedimento n° 2: Aplicação de látex acrílico semi-brilho. 

Sistema de látex PVA - uso interno 

Procedimento n° 1: Aplicação de fundo preparador de parede e lixamento 
com lixa d'água 400; 

Procedimento n° 2: Aplicação de látex PVA. 

Sistema de alquídico esmalte sintético alto-brilho - uso interno 

Procedimento n° 1: Aplicação de fundo preparador de parede e lixamento 
com lixa d'água 400; 

Procedimento n° 2: Aplicação de sistema esmalte alto-brilho. 

Superfícies de fibrocimento 

Ambiente interno Ambiente externo 

ROCEDMIIENT 
1, 	- 

,INTERNO TER  

Preparo de superfície. 

Fundo - fundo preparador de 
parede 

Duas a três demãos látex acrílico 

Preparo de superfície. 

Fundo - fundo preparador de 
parede 

Duas a três demãos látex acrílico 
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Observações: 

Observar o tratamento da superfície interna e externa. 

Em caso de coberturas em telhas deverá ser adotado sempre que possível, 
acabamento com brilho na superfície externa. 

Sistema de látex acrílico semi-brilho - uso interno e externo 

Procedimento n° 1: Aplicação de fundo preparador de parede e lixamento 
com lixa d'água 400; 

Procedimento n° 2: Aplicação de látex acrílico semi-brilho 

Superfícies de pisos - quadras, pátios e estacionamentos 

PR6CEDINIENTO;' 
es4,i+fr,iika,:iiim:, - '6" 

INTERNO" 	Pp9 	j 
-MW:Iii;T'git 

EXTERNO  
: r' ', 

Preparo de superfície 

Fundo conforme o preparo da 
superfície 

Aplicação de acabamento: látex 
acrílico para pisos 2 (duas) a 3 (três) 
demãos 

Preparo de superfície 

Fundo conforme o preparo da 
superfície 

Aplicação de acabamento: látex 
acrílico para pisos 2 (duas) a 3 (três) 
demãos 

Sistema de látex acrílico - Demarcação de quadras - uso interno e externo 
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Procedimento n° 1: Aplicação de fundo selador acrílico 

Procedimento n° 2: Aplicação de látex acrílico 

Sistema de borracha clorada - Demarcação de quadras - uso interno e externo 

Procedimento n° 1: Aplicação de fundo selador acrílico 

Procedimento n° 2: Aplicação de tinta de borracha clorada 

Pintura de Quadra poliesportiva com sistema em látex acrílico - uso interno e 
externo 

Procedimento n° 1: Aplicação de fundo selador acrílico 

Procedimento n° 2: Aplicação de látex acrílico para pisos (preferencialmente 
com pigmentos "Circulares") 

16.9. OBSERVAÇÕES FINAIS 

PINTURA EM AMBIENTES EXTERNOS: 

Evitar aplicações em dias de chuvosos; 

Evitar aplicação em substratos quentes, recomenda-se a temperatura entre 
100  e 40° C, com a umidade relativa do ar inferior a 85%. 

Observações importantes sobre dados de produtos 

Prazo de validade  

Base água: 2 anos a partir da data de fabricação; 

Base solvente: 3 anos a partir da data de fabricação. Os produtos poderão ter 
estes prazos modificados pelos fabricantes. Neste caso o prazo deverá ser 
indicado, de forma clara e objetiva. 

Identificação  

Todos os produtos serão identificados, com código, lote e prazo de validade. 

Informações contidas na embalagem  
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Deverão acompanhar o produto informações impressas na embalagem, indicando 
composição básica, técnica de aplicação, armazenagem, transportes e cuidados com o 
manuseio. 

Integridade do produto e embalagem 

Todas as embalagens deverão se apresentar íntegras, fechadas, não violadas, 
etiquetadas com informações preservadas e de fácil leitura. 

Estabilidade dos produtos  

Na abertura inicial de uma embalagem de tinta não poderá ser identificado: 

Excesso de sedimentação; 

Coagulação; 

Empedramento; 

Separação de pigmento; 

Genéreses ou formação de nata (filme), que não possa tornar-se homogênea 
através de simples agitação manual. 

A tinta não apresentar odor pútrido, e nem exalar vapores tóxicos. 

Tempo de secagem 

O intervalo entre demãos e o tempo de secagem de um filme de tinta deverá estar 
expresso em sua embalagem e ser observado pelo aplicador. 

Equipamentos para o serviço de pintura 

Podemos dividir os equipamentos basicamente em três grupos: 

Equipamentos de proteção individual 

Deverão ser atendidas as prescrições da norma de segurança do trabalho contidas nas 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Equipamentos de proteção de áreas móveis e utensílios  

Fita crepe; 
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Sistema de dispensador manual; 

Filme plástico; 

Papel de proteção; 

Panos para limpeza; 

Lona para forração de piso (conforme especificação do FABRICANTE). 

Equipamentos de aplicação  

Escova de aço, para escovação em superfícies; 

Lixas para uniformizar a superfície e criar ponto de aderência; 

Lixa para argamassa - grana 60 a 220; 

Lixa d'água para massa corrida PVA, acrílica - grana 220 a 600, óleo/esmalte; 

Lixa para madeira - grana 180 a 240; 

Lixa para ferro - grana 36 a 220; 

Lixas especiais; 

Lixa antiempastante para massa e madeira - grana 80 a 400; 

Blocos abrasivos e esponja abrasiva dupla face grana 120 a 400. 

Pincéis e trinchas para uso em sistemas a base solvente (alquídicas óleos 
vernizes); 

Rolo de lã de carneiro ou lã sintética, usado para sistemas PVA e acrílico; 

Rolo de lã para epoxi, usado para sistemas de resina epoxi, podendo ser 
também utilizado para base d'água. Recomenda-se umedecer o rolo 
ligeiramente com água, retirando o excesso e deslizando-o na parede; 

Rolo de espuma, indicado para sistema a base de solvente; 

Rolo de textura, indicado para acabamento texturizado. 

Espátulas: indicada para o uso e remoção de tintas, em pequenas áreas; 
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Desempenadeira de aço: usada para a aplicação de massa em grandes áreas; 

Bandeja: para acondicionar a tinta durante a aplicação facilitando a 
transferência de tinta para a ferramenta; 

Revólver ou pistola de pintura: para tintas a base de solvente, sendo o mais 
utilizado, o de calibragem entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm2; 

Sistema "air less": pintura a base d'água e base solvente. Consiste em um 
sistema de pressão, com pistola e recipiente central de tinta. Utilizado para 
grandes áreas de difícil acesso. 

16.10. FISCALIZAÇÃO 

As cores deverão obedecer aquelas estabelecidas no projeto de arquitetura. 
Quando não estiver especificada, caberá ser solicitada junto a 
FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, a fim de se evitar atrasos na execução dos 
serviços. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA providências no sentido 
de proteção adequada de pisos e paredes, quando assim for necessário. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA os retoques necessários, 
para que a superfícies apresentem uniformidade de cores e brilho, após o 
término de todos os serviços de pintura. 

A FISCALIZAÇÃO exigirá cuidado especial para se evitar escorrimento, 
salpicos ou manchas na peças e superfícies de acabamento. 

A FISCALIZAÇÃO não permitirá a aplicação de pintura de acabamento em 
superfície irregulares, com fissuras, com "brocas" e sujeiras de qualquer 
natureza. 

Os serviços de pintura sobre revestimentos de paredes, forros e argamassa 
não poderão ser iniciados sem que o período de cura inicial 30 dias tenha se 
transcorrido. 

0. 	Nas esquadrias deverá ser fiscalizado se o serviço de pintura em todas as 
bordas, inclusive na inferiores e superiores, 

h. 	A execução da última demão de pintura dos rodapés e esquadrias de 
madeira (inclusive baguetes de fixação de vidros), apenas poderá ser 
liberada após completada a execução rejuntamento dos pisos dos cômodos 
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da edificação em que se localizam (inclusive raspagem e calafetação) onde 
for o caso. 

A FISCALIZAÇÃO exigirá a apresentação de laudos técnicos, fornecidos pelo 
fabricante, atestando a qualidade do material a ser utilizado, em respeito às 
especificações e ensaios definido pelas normas técnicas pertinentes e que 
atendam ao desempenho pré-estabelecido ao uso de unidade a ser pintada. 
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17. GRUPO 17— SERVIÇOS DIVERSOS 

17.1. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

Os equipamentos deverão atender a normatização e regras das associações esportivas 
específicas de cada caso. 

As especificações exigidas para os equipamentos esportivos, são as seguintes: 

TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO 

Será confeccionada em aço galvanizado, diâmetro 76 mm, vão interno 3,00 m x 2,00 
m; os tubos serão pintados conforme prescrições do Grupo 16 - "Pintura" após base 
especial para evitar corrosão; as traves serão instaladas em sistema removível, 
introduzindo os postes verticais em aberturas no piso. 

TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 

Será confeccionada em aço galvanizado, diâmetro 100 mm, vão interno 7,32 m x 2,44 
m; os tubos serão pintados após base especial para evitar corrosão; os postes verticais 
serão fixados em sapata concretada de 0,80 m de profundidade e 0,30 m de diâmetro. 

REDE DE VÔLEI 

Terá 10,00m de comprimento e 0,90m de altura, com mastros em aço galvanizado, 
diâmetro 76mm e altura de 2,43m, sendo que um dos mastros deverá conter pedestal 
para o juiz. Os tubos deverão ser pintados após base especial para evitar corrosão; os 
postes serão introduzidos em aberturas no piso, possibilitando a remoção dos mesmos. 

REDE DE PETECA 

Terá 8,00 m de comprimento e 0,60 m de altura, com mastros em aço galvanizado, 
diâmetro 76mm, altura 2,43 m. Os tubos deverão ser pintados após base especial para 
evitar corrosão. Os postes serão introduzidos em aberturas no piso, possibilitando a 
remoção dos mesmos. 

TABELA DE BASQUETE 

Destina-se a sustentar a cesta do jogo, devendo apresentar as dimensões de 180 cm 
de comprimento por 120 cm de altura, e ter seu centro geométrico posicionado a 328 
em do piso acabado. A tabela é fixada ao poste de sustentação, o qual é preso ao 
suporte de piso. 

DEMARCAÇÕES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
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As quadras poliesportivas deverão ser demarcadas para a realização das seguintes 
modalidades esportivas: basquetebol, voleibol, handebol e futsal. 

Em todas as marcações serão utilizadas as pinturas referenciadas conforme 
prescrições do Grupo 16- "Pintura". 

Para as linhas inerentes a cada modalidade, será utilizada a seguinte padronização de 
cores, a saber: 

Voleibol: pintura na cor branca; 

Basquetebol: pintura na cor amarela; 

Futsal: pintura na cor preta; 

Handebol: pintura na cor vermelha. 

Em relação às dimensões mínimas previstas para as demarcações das diversas 
modalidades, recomenda-se observar: 

Futsal: largura mínima de 15 metros e máxima de 17 metros. Comprimento 
mínimo de 25 metros e máximo inferior a 30 metros; 

Basquetebol: largura mínima de 15 metros e máxima de 17 metros. 
Comprimento mínimo de 25 metros e máximo inferior a 30 metros; 

Voleibol: largura de 9 metros comprimento de 18 metros; 

Handebol: largura mínima de 15 metros e largura máxima de 17 metros. 
Comprimento mínimo de 25 metros e máximo inferior a 30 metros; 

Peteca: largura de 7,55 metros comprimento de 15 metros; 

TÊNIS 

Será executado por unidade a ser instalada, de acordo com projeto específico. 

17.1.4. Critérios de levantamento, medição e pagamento 

a. Traves de futebol / Tabela de basquete 

a.1. Levantamento 

Será executado por unidade a ser instalada, de acordo com o projeto. 
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17.2. PLACAS 

17.2.1. OBJETIVO 

Aplica-se aos serviços diversos relacionados com placas de identificação obedecendo 
a projeto de comunicação visual. 

17.2.2. CONCEITUAÇÃO 

Placas de comunicação visual  

São aquelas necessárias a melhor orientar e direcionar os usuários das unidades 
prediais do ESTADO, sendo posicionadas adequadamente em local de fácil 
observação e leitura. 

Placas de identificação  

São aquelas destinadas a identificar cômodos e espaços quanto à sua utilização. 

Placas de inauguração 

São utilizadas como meio de comunicar à sociedade, o nome da unidade, o ano da 
inauguração, o órgão responsável pela sua execução, o corpo dirigente e possíveis 
parceiros no empreendimento. 

17.2.3. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

As chapas, materiais e acessórios a serem utilizadas para a produção das placas 
deverão atender às especificações inerentes a cada projeto, respeitando à 
padronização emitida pelo DEOP-MG. 

Algumas placas são definidas pelo tipo de material e finalidade: 

Placa de alumínio fundido para placas de inauguração, identificação de 
cômodos; 

Chapinha de alumínio/latão para identificação de chaves; 

Placa de alumínio anodizado natural para identificação de salas e identificação 
interna; 

Placa com moldura de tubo, fixada em cantoneira de ferro para identificação 
externa de edifícios e equipamentos urbanos e parques. 
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A união dos perfis metálicos deverá ser realizada respeitando-se as prescrições das 
normas pertinentes. 

17.2.4. PRESCRIÇÕES CONSTRUTIVAS 

As placas metálicas, tubulares ou não, quando enterradas deverão ser assentadas em 
uma pequena vala de 15 x 15 por 20 cm de profundidade, efetuando-se a concretagem 
da mesma, mediante a utilização de concreto fok  = 10 MPa. 

Quando a fixação das placas se der no teto ou na parede, o quadro de suporte deverá 
ser fixado mediante a utilização de buchas S-10 e parafusos galvanizados ou 
cromados. Quando a laje, local de fixação, for pré-fabricada, a fixação será efetuada 
nas vigotas das mesmas, e não nos blocos ou tijolos 

As placas em paredes deverão ser fixadas na argamassa de revestimento ou na 
própria alvenaria mediante a utilização de conjunto bucha e parafuso. Para portas em 
madeira será utilizado o parafuso auto-atarrachante. Caso seja impossível a fixação 
com parafusos, deverão ser simplesmente coladas. Em algumas situações específicas, 
sobretudo na presença de placas muito pesadas, dever-se-á providenciar um rebaixo 
na alvenaria revestida e efetuar o assentamento da placa no quadro recém criado. 

17.3. BANCADAS E PRATELEIRAS 

17.3.1. OBJETIVO 

Aplica-se aos serviços diversos relacionados com bancadas e seus elementos de 
acabamento. As bancadas podem ser utilizadas com bojo de pia ou não. 

17.3.2. CONCEITUAÇÃO 

Entende-se como bancadas e prateleiras, todas as superfícies instaladas a uma altura 
pré- estabelecida em projeto, de acordo com a finalidade específica, podendo servir de 
apoio para lavatórios, de base de trabalho para cozinhas e refeitórios ou para a guarda 
de materiais, insumos e equipamentos. 

17.3.3. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

Os materiais utilizados nas bancadas, prateleiras e seus arremates (rodabancas e 
testeiras) só serão aceitos se isentos de nós, defeitos de fabricação e falhas de 
polimento. As emendas, quando necessárias, serão realizadas sobre apoios já 
executados. Considerando-se a possibilidade de variações de cor e tonalidade, em 
materiais rochosos (granito e mármore), será exigida a maior uniformidade possível. O 
tratamento do concreto será feito seguindo as prescrições do Grupo 16— "Pintura". 
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Bancadas 

Todo suporte e console metálico, será confeccionada em metalon 20 x 40 mm, chapa 
18 , pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo extremidade 
fechada. As bancadas poderão conter um bojo segundo a aplicação desejada, ou 
simplesmente serem lisas, O material a ser utilizado será o especificado em projeto, 
podendo ser mármore branco, ardósia ou granito cinza andorinha, sempre com 3 cm de 
espessura. 

Prateleiras 

Utilizadas para o acondicionamento de materiais de consumo, papéis, arquivos, etc., 
serão executadas de acordo com as especificações e detalhes do projeto especifico, 
no que diz respeito ao material a ser utilizado e à disposição das mesmas. Quando 
apoiadas em console metálico, este será confeccionado em metalon 20 x 30 mm, 
chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo 
extremidade fechada. 

17.3.4. PRESCRIÇÕES CONSTRUTIVAS 

As dimensões de projeto das bancadas e prateleiras serão acrescidas em 3 cm ao 
longo do perímetro, nas faces que serão embutidas na parede. O comprimento total 
dos consoles de metalon, será obtido, considerando-se o embutimento de 7 cm na 
parede. 

O assentamento das bancadas e prateleiras deverá obedecer os seguintes passos: 

Posicionar a peça com a face inferior voltada para cima, sobre superfície lisa 
ou previamente forrada, para evitar danos; 

Marcar as posições dos consoles, definidas em projeto, atentando para 
possíveis interferências e para um espaçamento máximo de 70 cm; 

Colar os consoles com massa plástica, de forma a garantir 7 cm de 
embutimento e um afastamento de 10 cm da face frontal da peça; 

Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento. A 
profundidade deverá ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 
7 cm nas posições dos consoles. A largura deverá prever uma folga que 
permita a introdução da argamassa de assentamento tanto por cima, como por 
baixo da bancada ou prateleira; 

Posicionar a peça, utilizando cavaletes para o perfeito escoramento. No caso 
de prateleiras altas, utilizar peças de madeira apoiadas no piso; 
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Nivelar criteriosamente a peça, conferindo o nível, inclusive durante o 
assentamento. Qualquer falha nesta etapa, acarretará no futuro, a 
inconveniência de empoçamentos ou escorrimentos e desconforto visual; 

Efetuar a fixação com argamassa 1:3 (cimento e areia), preenchendo todos os 
espaços; 

Remover o excesso de argamassa e dar acabamento à mesma; 

Limpar cuidadosamente as peças; 

O escoramento deverá ser mantido no mínimo por 3 dias. 

Poderão ocorrer situações em que, devido a definições de projeto, as bancadas ou 
prateleiras, sejam embutidas ou apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de 
consoles metálicos seja desnecessário. 

As prateleiras de madeira não serão embutidas na parede e sua fixação aos consoles 
metálicos será executada através de parafusos. 

17.4. BANCOS E MESAS 

17.4.1. OBJETIVO 

Aplica-se aos serviços relacionados com bancos e mesas. 

17.4.2. CONCEITUAÇÃO 

Bancos são equipamentos necessários à acomodação e descanso dos usuários e 
mesas são equipamentos destinados ao apoio e realização de atividades diversas 
(esportivas, didáticas, refeições, etc.). 

17.4.3. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

Os bancos serão fabricados com os materiais definidos para cada caso, segundo 
projeto específico. 

O concreto será estrutural com fel, = 15,0 MPa. Quando aparente, o concreto receberá 
tratamento segundo prescrições do Grupo 16 - "Pintura". 

A argamassa de revestimento deverá ser confeccionada, utilizando traço 1:6 (cimento e 
areia). O aço utilizado nas armações será do tipo CA 60 0 = 5,0 mm. 
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Os bancos pré-fabricados, de concreto, deverão ser produzidos com materiais que 
atendam, no mínimo, às especificações acima. 

Tipos a serem utilizados: 

Banco em placa de concreto, sobre apoios de alvenaria revestida. 

Banco pré-fabricado de concreto. 

Conjunto de mesa e bancos em toras de eucalipto. 

Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos. 

17.4.4. PRESCRIÇÕES CONSTRUTIVAS 

Os tampos das mesas e assentos dos bancos serão pré-fabricados e executados nas 
dimensões padronizadas com concreto fek = 15 MPa, armação em malha dupla 
longitudinal e transversal de aço CA 60 0 = 5,0 mm. 

O apoio dos bancos poderá ser de alvenaria ou concreto, de acordo com o padrão. 

Quando em alvenaria, será executado com tijolos laminados maciços, revestidos com 
argamassa traço 1:6 (cimento e areia) e preenchido com concreto. Quando em 
concreto, este será aparente, fck = 15 MPa e sua armação será conforme Figura 24. 

As sapatas dos apoios dos bancos e da mesa serão executadas nas dimensões 
definidas nos detalhes, com concreto fck = 15 MPa. 

A coluna de apoio da mesa de jogos será executada em concreto fck  = 15 MPa e 
armação conforme detalhe. Poderá ser usado como forma, um tubo de PVC 0 = 200 
mm. 

As fixações dos bancos e da mesa em toras de eucalipto, obedecerão às orientações 
do FABRICANTE. 

17.5. EQUIPAMENTOS E PEÇAS PADRÃO 

17.5.1. OBJETIVO 

Padronizar equipamentos e peças, comumente especificados nos projetos das 
unidades do Estado. 

17.5.2. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 
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Barramento de madeira ipê para sala de aula 

Será utilizado em todas as salas de aula e treinamento. A altura de instalação será 
definida pelo fiscal, mediante consulta à Secretaria Estadual de Educação, de acordo 
com cada caso especifico. A largura será de 7 cm podendo ser usado o alizar padrão 
encontrado no mercado. 

Bancada de laboratório completa 

A bancada a ser adotada nos laboratórios das escolas será executada rigorosamente 
de acordo com o detalhamento do projeto executivo especifico. 

Quadro "green board" completo com 2 quadros para cartazes 

Obedecerá o detalhamento apresentado em projeto. 

Quadro de aviso com porta de vidro 3 x 50 x 80 x 8 cm 

Obedecerá o detalhamento apresentado em projeto. 

Quadro para 70 chaves com porta de vidro 40 x 60 cm 

Obedecerá o detalhamento apresentado em projeto. 

Tampo de madeira 0 = 30 cm, e 3 cm, completo para laboratório 

Consiste em uma peça componente da bancada de laboratório detalhada em projeto. 

Guarita em fibra de vidro 1,00 x 1,00 m, sem banheiro 

Consiste em cabine com balcão interno, visores dos três lados, iluminação interna porta 
com fechadura e piso antiderrapante. Será utilizada na portaria de escolas e postos 
saúde. 

Guarita em fibra de vidro 2,20 x 120 m, com banheiro 

Consiste em cabine com banheiro, caixa do vaso sanitário com tampo, pia com torneira 
de PVC, iluminação interna, porta com fechadura e piso antiderrapante. 

1 Estante de madeira revestida em laminado melamínico para prontuários 

Utilizada na recepção dos centros de saúde será executada conforme detalhamento 
da. 
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17.6. EQUIPAMENTOS PARA "PLAYGROUND" 

17.6.1. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para recebimento, instalação e pagamento de equipamentos de 
"playground". Entende-se que o projeto de cada instalação depende das especificações 
particulares de cada caso, devendo o FABRICANTE e/ou FORNECEDOR sempre 
atender aos requisitos mínimos de segurança em norma especifica, que visam evitar os 
perigos apresentados por equipamentos para brincar e/ou exercitar, projetados para 
instalação permanente ao ar livre, sem sistema motriz. 

17.6.2. CONCEITUAÇÃO 

Equipamentos de "playground" são aqueles utilizados para a diversão das crianças em 
escolas, parques, praças e unidades especiais. 

17.6.3. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES 

Como as especificações dos equipamentos para "playground" variam de acordo com 
cada projeto especifico, na elaboração dos mesmos, serão escolhidos, dentre os 
modelos apresentados, os mais adequados a cada caso. Nas figuras a seguir, estão 
apresentados equipamentos de "playground" utilizados nas unidades do Estado de 
MINAS GERAis. 

a. Equipamentos para "playground" em eucalipto imunizado 

a. 1. Argola dupla. 

Balancim com 5 lugares. 

Escorregador. 

Prancha abdominal. 

Zanga burrinho com 2 pranchas. 

Gangorra. 

Barra fixa. 

Escada horizontal. 

Barras de alongamento 
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Cangalha 

Corda bamba 

Maré de ilha 

Caminho da roça 

b. Equipamentos metálicos para "playground" 

Escorregador médio 

Gangorra com dois lugares 

Zanga burrinho com 2 pranchas 

Barra fixa 

Escada horizontal 

Barras de alongamento 

b. 7. Balancim 

17.6.4. PRESCRIÇÕES CONSTRUTIVAS 

As fundações para o equipamento devem ser preparadas de acordo com as 
recomendações do fabricante, tomando-se em conta a necessidade de estabilidade e 
segurança. Particular atenção deve ser dispensada durante a preparação de 
fundações, para garantir que a montagem final, especialmente onde os apoios são 
embutidos em concreto, seja executada nos níveis corretos com um divisor de águas 
adequado. 

É recomendado que provas e laudos de cumprimento das instruções de montagem 
sejam fornecidas pela CONTRATADA. Deverão ser observadas as alturas livres 
corretas a partir do chão e o estabelecimento de áreas de segurança especificadas 
para todos os equipamentos, bem como o uso correto de seladores de juntas de 
dilatação. 

17.6.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

Para o efetivo recebimento dos equipamentos, deverá ser solicitado do FABRICANTE 
ou do empreiteiro responsável a apresentação dos laudos dos ensaios preconizados 
em norma especifica, a saber: ensaio de carga; ensaio para simular acidentes com 
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dedos, mãos, membros e cabeças presos; ensaio para o espaço livre entre os assentos 
de balanços; ensaio de impacto para assento de balanço. 
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18. GRUPO 18- DRENAGEM 

18.1. CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM 

18.1.1. CONCEITUAÇÃO 

Caixas de captação e drenagem são caixas destinadas a retenção temporária e 
infiltração das águas pluviais, reduzindo a velocidade de chegada ao sistema viário e 
aos canais, bem como garantindo a preservação dos lençóis e mananciais de águas 
naturais. 

18.1.2. PADRONIZAÇÃO 

As caixas são padronizadas em função da área de impermeabilização mínima 
recomendada pela legislação municipal, e são assim divididas: 

TIPO A 

É uma caixa de uso geral, excetuando-se os locais onde seja comprovadamente 
desaconselhável a total infiltração de águas pluviais no solo. Possui uma camada de 
infiltração situada no fundo da caixa (Figura 1). 

(In) 

0,40 

1 	( 

0,50 

(I 

100 0,50 

0,50 0,40 0,60 120 

0,50 0,60 0,70 210 

0,50 0,80 0,80 320 

1,00 0,80 0,90 720 

11 00 1,00 1,00 1.000 

1,00 1,00 1,10 1.110 

1,20 1,00 1,20 , 1.440 

1,20 1,20 1,30 1.872 

1,20 1,20 1,40 2.016 

1,20 1,20 1,50 2.160 

1,20 1,20 1,60 2.304 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 504/638 - PARTE C 



Ar Ar re-hir 

	

, 	,d 
:EIMOS ge.  ie ww: 

	

m= 	ffl  ited pr 

	

ri 	r A 

Camada de infiltra o 

A 

Vem do sistema de 
coleta de águas pluviais 

La de concreto 	> 
Ar amassa de cimento 
e areia lavada (1:3) 

Pedra-de-mão 

Tam a de concreto 

DN 2 

Ude cerâmico re ueimado 
ou bloco pré-moldado 
de concreto 

/ / 

Brita n'02 Camada de infiltra 

DEOP-MG 

1,20 I 1,20 I 1,70 2.448 

V (I) = LI (m) X L2 (m) X H (m) 

L1 

PLANTA 

CORTE AA 

Figura 1 — Caixa de captação e drenagem Tipo A 

TIPO B 

Tal como a caixa Tipo A, é recomendada para uso geral, excetuando-se os locais onde 
seja comprovadamente desaconselhável a total infiltração de águas pluviais. Possui 
uma camada de infiltração e vertedouro interno (Figura 2). 

,..t Y. riiiiidi (I) 

ALBN_1 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 505/638 - PARTE C 

0
9 E 

(1) 



A#  
DEOP.MG  

0,50 0,40 0,50 100 

0,50 0,40 0,60 120 

0,50 0,60 0,70 210 

0,50 0,80 0,80 320 

1,00 0,80 0,90 720 

1,00 1,00 1,00 1.000 

1,00 1,00 1,10 1.110 

1,20 1,00 1,20 1.440 

1,20 1,20 1,30 1.872 

1,20 1,20 1,40 2.016 

1,20 1,20 1,50 2.160 

1,20 1,20 1,60 2.304 

1,20 1,20 1,70 2.448 

V (1) = LI (m) X L2 (m) X H (m) 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 506/638 - PARTE C 



Camada de infiltração 

A 
Dlinr 

Argamassa de cimento 
e areia lavada (13) 

L3 min=30) L1 

alo cerâmico 
requeimado ou bloco 
pré-moldado de concreto 

Ar, amassa de cimento 
e areia lavada (13) 

DN 2 
— 

Vem do sistema de 
coleta de águas 
pluviais 

La'a de concreto 

PLANTA 

a de concreto 

Pedra-de-m 

DEOP-MG 

Brita n°02 	 1 Camada de infiltra o 
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Figura 2 - Caixa de captação e drenagem Tipo B 

TIPO C 

Caixa de aplicação geral, sendo especialmente indicada para locais ajardinados e 
permeáveis, onde o seixo rolado compõe-se opcionalmente como elemento de 
ornamentação. Possui uma camada de infiltração e cobertura de seixos (Figura 3). 
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Figura 3 — Caixa de captação e drenagem Tipo C 

TIPO D 

Caixa de aplicação geral, sendo especialmente indicada para locais ajardinados e 
permeáveis, onde o seixo rolado compõe-se opcionalmente como elemento de 
ornamentação. É pré-fabricada e possui uma camada de infiltração e cobertura de 
seixos. 
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Pedra-de-mão 

CORTE AA 

Figura 4 — Caixa de captação e drenagem Tipo D 

TIPO E 

Caixa de aplicação geral, sendo especialmente indicada para locais onde seja 
desaconselhável a infiltração de águas pluviais no solo, ou ainda em locais onde o 
lençol subterrâneo de água situa-se em profundidade inferior à altura da caixa. Neste 
último caso, as paredes deverão receber internamente uma aplicação de 
impermeabilizante para garantir sua estanqueidade (Figura 5). 
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Figura 5 - Caixa de captação e drenagem Tipo E 
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Possui a mesma aplicação da caixa Tipo E (Figura 6). 
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Figura 6— Caixa de captação e drenagem Tipo F 

CAIXA DE AREIA 

Utilizadas à montante das caixas de captação e drenagem, com finalidade de reter 
partículas arrastadas ou emulsionadas nos efluentes de águas pluviais, provenientes 
dos sistemas prediais de captação e drenagem pluvial (Figura 7). 
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Figura 7 - Caixa de areia 

Na Figura 8 é apresentado um tipo de alça móvel proposto para a tampa das caixas. 
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Figura 8 - Detalhe da armadura das alças de tampas 

POÇOS DE VISITA 

São dispositivos especiais que permitem mudanças nas seções das redes tubulares, 
na declividade e direção. 

São também previstos quando, para mesmo local, concorre mais de um coletor e têm 
grande importância na manutenção das galerias e na verificação do seu funcionamento 
e eficácia. Possuem câmara de trabalho e chaminé. 

Os poços de visita têm como câmara de trabalho características construtivas idênticas 
às caixas de passagem e drenagem e tem uma laje de redução no topo, na transição 
para a chaminé. 

VALA DE INFILTRAÇÃO E DRENAGEM 
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Aplicada em grandes áreas tais como: praças, parques e jardins. Sua descarga é 
realizada através de camada de infiltração, opcionalmente, através de tubulação de 
saída. O uso de cobertura de seixos é opcional e serve como elemento de 
ornamentação. 
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Fig. 9 - Vala de infiltração e drenagem 

DRENOS 

Os drenos destinam-se a coletar as águas subterrâneas prejudiciais ao corpo da obra e 
águas superficiais que possam infiltrar-se em paredes, fundações e estruturas dos 
pavimentos em contato com solo. 
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Fig. 10 - Tipos A e B de drenos subterrâneos 

(a camada de selo tem espessura variável) 

Tabela de quantidades para drenos 
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Especificações das caixas 

As caixas serão executadas obedecendo rigorosamente ao desenho tipo, constante 
desta especificação. 

CONCRETO 

O fundo das caixas apresentadas, exceto os de sistema drenante, será constituído de 
uma laje de concreto com fck 15,0 MPa. 

As paredes laterais das caixas Tipo A, B, C, E e F serão constituídas de alvenaria de 
tijolos maciços requeimados ou blocos de concreto. 

Toda parte interna das caixas (paredes e fundo, quando for o caso) deverão ser 
revestidas com emulsão asfáltica à frio, tipo INERTOL, NELTROL, IGOL, ISOL ou 
equivalente. 

A tampa das caixas, quando necessária, constituir-se-á de laje pré-moldada de 
concreto armado, fck  = 15 MPa, provida de uma alça móvel, tal como mostrado na 
Figura 8. 

18.2. CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL 

18.2.1. OBJETIVO 

Apresentar a padronização para 4 (quatro) tipos de canaletas a serem usadas em 
obras de edificações bem como o objetivo de estabelecer formas, dimensões, 
especificações e recomendações técnicas. 

18.2.2. CONCEITUAÇÃO 

Canaleta é o dispositivo de drenagem superficial aplicado, principalmente, no 
direcionamento das águas nos taludes de corte e aterro, pátios e rampas, a fim de se 
evitar erosões. As canaletas são parte do sistema de micro drenagem que encaminha 
as águas drenadas para o sistema de macro drenagem. 

18.2.3. PADRONIZAÇÃO 

Apresentamos quatro tipos de canaletas passíveis de utilização nas edificações, que 
serão tratados neste Grupo: 

Canaleta Tipo 2: será usada em crista de corte, pé de aterros e como descida 
d'água em taludes (Figura 10). 
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Canaleta Tipo 3: será usada em pátios pavimentados, nas passagens com 
fluxo de água superficial. Será executada em concreto e provida de grelha 
metálica continua (Figura 11). 

PERSPECTIVA 

Figura 11 - Canaletas Tipos 2 e 3 

Canaleta Tipo 4: será usada em pátios pavimentados, nas passagens onde 
não há fluxo de água superficial. Será executada em concreto e provida de 
tampa pré-fabricada (Figura 12). 
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Figura 12- Canaleta Tipo 4 

Canaleta Tipo 5: Será usada em pátios pavimentados, em locais com fluxo de 
água superficial, quando sua localização não interferir com o trânsito de 
pedestres e/ou veículos. É equivalente a canaleta dos tipos 3 e 4, porém sem 
grelha metálica e sem tampa de concreto (Figura 13). 

Figura 13 - Canaleta Tipo 5 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Em todos os tipos de canaletas, o terreno de fundação deverá ser regularizado e 
apiloado manualmente. 

concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com 
resistência (fek) mínima de 15,0 MPa para concretos moldados "in loco". 

sistema de grelha pode ser de ferro fundido, PVC rígido ou alumínio fundido. Quando 
for de ferro o sistema de grelha deve receber pintura em tinta a óleo, após a aplicação 
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de uma demão de zarcão, conforme especificações do Grupo 16 — "Pintura". As soldas 
necessárias deverão ser elétricas, com eletrodo de espessura 3,5 mm. As grelhas 
obrigatoriamente devem ser assentadas com rebaixo em relação 'as sarjetas e greide 
do pavimento. 

Na REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS serão utilizados tubos de PVC 
rígido, linha denominada Vinilfort ou equivalente classe A, devidamente aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, adequado à utilização em sistema de drenagem, pois, além de 
diâmetros comerciais maiores, são mais resistentes, próprios para trabalharem 
enterrados independente do tipo de carregamento que o pavimento irá suportar .Para 
diâmetros maiores poderá ser indicado em projeto os tubos de PVC helicoidais. A 
decisão da utilização do tubo de PVC helicoidal na rede pluvial tende facilitar o 
processo construtivo uma vez que o tempo de instalação pode ser reduzido em até 
cerca de 35% em comparação ao da construção com tubo de concreto. 

Outras vantagens do uso do tubo citado são descritas abaixo como: 

Menores larguras de escavação; 

Berço em solo arenoso; 

Menor peso, facilitando o transporte e manipulação; 

Maiores extensões sem emendas; 

Velocidades de escoamentos maiores do que se permite para os tubos os de 
concreto 

Nos projetos em que for prevista a instalação de bocas de lobo estas deverão ser 
padrão DER-MG ou DEOP-MG de conjunto pré-moldado de concreto composto por 
quadro e grelha sendo que o assentamento deverá obedecer rigorosamente 
localização caimentos e envelopamentos de forma a dar máxima eficiência a condução 
das águas. A figura mostra o método construtivo de boca-de-lobo simples. 
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Fig. 14- Boca de lobo simples conjunto quadro-grelha pré-moldados 
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18.3. MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO 

18.3.1. OBJETIVO 

Visa apresentar a padronização para 3 (TRÊS) tipos de meio-fios e sarjetas utilizados 
em vias internas dos empreendimentos do DEOP-MG. O dimensionamento das 
sarjetas depende do dimensionamento da drenagem nessas vias e está diretamente 
relacionado com a vazão e inclinação das vias. 

OU tonna apitado  

elo-fio • concreto len > ou = 13 5 MPa 
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Tabela dimensionamento de quantitativos de sarjetas 

SERVIÇOS 
'UNIDADE 

1 	QUANTIDADES 

SARJETAS TIPO A TIPO 13 TIPO C 

Escavação m3/m 0,025 0,045 0,057 
Apiloamento de fundo de 
vala rn2/m 0,500 0,306 0,515 

Concreto m2/m 0,025 0,025 0,026 

18.3.2. CONCEITUAÇÃO 

Sarjetas e meio-fios são dispositivos aplicados, principalmente, no direcionamento das 
águas das vias, pátios e rampas, a fim de se evitar erosões e contenção dos 
pavimentos. As sarjetas têm a função de encaminhar as águas para o sistema de 
drenagem. 

Os meio-fios são tratados a seguir no Grupo 20 — Urbanização e Obras 
Complementares. 

18.3.3. PADRONIZAÇÃO 

Existem 3 (três) tipos de sarjetas aplicáveis nas obras do DEOP-MG e passíveis de 
utilização, que serão tratados neste Grupo. As variações nos tipos são em função da 
inclinação o que altera os quantitativos de escavação, apiloamento de fundo de valas e 
concreto, conforme tabela de dimensionamento apresentada. 

Os meio-fios citados neste Grupo são os itemizados como: 

Meio fio de concreto pré-moldado tipo A -(12 x 16,7 x 35) cm 

Meio fio de concreto pré-moldado tipo B - (12 x 18,0 x 45) cm 

Tipo C - de concreto fundido in loco com altura de 0,45m e largura 0,15 m 
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19. GRUPO 19— PAVIMENTAÇÃO 

19.1. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

19.1.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de regularização do 
subleito. 

19.1.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Esta especificação aplica-se à regularização do subleito de vias a pavimentar, com a 
terraplenagem já concluída na cota estabelecida em projeto. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da via, transversal e 
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que 
exceder de 20 cm será considerado como terraplenagem. Será executada de acordo 
com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e 
independentemente da construção de outra camada do pavimento. 

19.1.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.1.3.1. MATERIAIS 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No 
caso de substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de ocorrências 
indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigências: 

Ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm; 

Ter um índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método 
DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado 
no dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa; 

Ter expansão inferior a 2%. 
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19.1.4. EQUIPAMENTOS 

Para a execução da regularização, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

Motoniveladora pesada, com escarificador; 

• 	Carro-pipa distribuidor de água; 

Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, 
rebocados ou auto-propulsores; 

Grade de discos; 

Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de conformidade com o 
tipo de material na regularização. 

19.1.5. EXECUÇÃO 

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão 
removidos previamente. 

Após a execução de cortes ou aterros, operações necessárias para atingir o greide de 
projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de 
pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento. 

Os aterros além dos 20 cm máximos previstos, serão executados de acordo com as 
especificações de terraplenagem. 

No caso de cortes em rocha, ou de material inservivel para subleito, deverá ser 
executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituição 
desse material inservivel por material indicado também no projeto. Neste caso, 
proceder-se-á a regularização pela maneira já descrita. 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa especifica 
aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de 
umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%. 
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19.1.6. CONTROLE TECNOLÓGICO 

19.1.6.1. ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento 
máximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 
os ensaios de compactação; 

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes 
da operação de compactação; 

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-
82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 250 m de pista; 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do 
método DNER-ME-47-64, (Proctor Normal), com espaçamento máximo de 500 
m de pista; 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-47-64 (Proctor 
Normal), para determinação da massa específica aparente, seca, máxima, 
com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em 
pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, 
bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio; 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se 
verifique a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. A 
amostragem (conjunto de ensaios para a determinação do valor estatístico) 
deverá ser feita na mesma frente de trabalho, e não em frentes de trabalho 
separadas. 

19.1.6.2. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á à relocação e ao 
nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

• 2 cm em relação às cotas do projeto; 

• + 20 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando 
medida a menos; 

• 	Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 527/638 - PARTE C o 



iRsà 
DEOP-MG 

19.2. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM EQUIPAMENTO TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE 

19.2.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de regularização do 
subleito com equipamento tipo placa vibratória ou equivalente. 

19.2.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da via, transversal e 
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que 
exceder de 20 cm será considerado como terraplenagem. Será executada de acordo 
com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e 
independentemente da construção de outra camada de pavimento. 

Esta especificação aplica-se á regularização do subleito de vias a pavimentar, com 
equipamento tipo placa vibratória ou equivalente com a terraplenagem já concluída na 
cota estabelecida em projeto. 

Quando se tratar de serviços de recomposição de valas de drenagem ou de execução 
de remendos em pavimentos já existentes, admitir-se-á o uso de equipamentos de 
menor porte para a compactação do subleito, desde que a área da vala ou do remendo 
a ser trabalhado não permita o uso dos equipamentos usuais, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

Esta especificação aplica-se também a situações em que não há possibilidade do 
emprego de equipamentos convencionais, em razão dos locais de acentuada 
declividade, espaços exíguos para operação dos mesmos e ainda, pequenas áreas a 
serem trabalhadas, como os entornos de poços de visita para drenagem pluvial e 
canalização, das caixas de boca-de-lobo e outros eventuais obstáculos à operação de 
equipamento pesado. 

19.2.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.2.3.1. MATERIAIS 
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Os materiais empregados na regularização do subleito, serão os do próprio subleito. No 
caso de substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de ocorrências 
indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes exigências: 

Ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm; 

Ter um índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método 
DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado 
no dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa; 

Ter expansão inferior a 2%. 

19.2.3.2. EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de conformidade com o 
tipo de material na regularização e também em função de pequenos trechos de 
subleito, quando a operação do equipamento convencional é inviável. 

Sendo inviável o uso de equipamentos convencional, poderão ser utilizados os 
seguintes: 

, Placas vibratórias, sapos mecânicos ou rolos compactadores de pequeno 
porte para a compactação; 

Ferramentas manuais para a regularização, aeração e/ou umedecimento do 
material. 

19.2.4. EXECUÇÃO 

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão 
removidos previamente. 

Após a execução de cortes ou aterros, operações necessárias para atingir o greide do 
projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de 
pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento. 

Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo com as 
especificações de terraplenagem. 
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No caso de cortes em rocha, ou de material inservível para subleito, deverá ser 
executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituição por 
material indicado também no projeto. Neste caso, proceder-se-á a regularização pela 
maneira já descrita. 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa especifica 
aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), e o teor 
de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%. 

19.2.5. CONTROLE TECNOLÓGICO 

19.2.5.1. ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento 
máximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 
os ensaios de compactação; 

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

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-
82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 250 m de pista; 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do 
método DNER-ME-47-64, (Proctor Normal), com espaçamento máximo de 500 
m de pista; 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-47-64 (Proctor 
Normal), para determinação da massa especifica aparente, seca, máxima, 
com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em 
pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, 
bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio; 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se 
verifique a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. A 
amostragem (conjunto de ensaios para a determinação do valor estatístico) 
deverá ser feita na mesma frente de trabalho e não em frentes de trabalho 
separadas. 
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19.2.5.2. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á à relocação e ao 
nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

2 cm em relação às cotas do projeto; 

+ 20 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando 
medida a menos; 

Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

19.3. REFORÇO DO SUBLEITO 

19.3.1. OBJETIVO 

Definir as diretrizes para a execução dos serviços de reforço do subleito. 

19.3.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Reforço do subleito é a camada de espessura constante transversalmente e variável 
longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte 
integrante deste e que, por circunstâncias técnico-econômicas, será executada sobre o 
subleito regularizado. 

19.3.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.3.3.1. MATERIAIS 

O material a ser empregado deverá ser proveniente de empréstimos indicados no 
projeto, possuindo características superiores às dos materiais do subleito. 
Preferencialmente, serão empregados solos residuais (argila, saibros, etc.), 
selecionados, na fase de projeto, dentre os melhores disponíveis. 

O índice de Suporte Califórnia mínimo, determinado segundo método do DNER-ME 49-
64 e com a energia do método DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário) deverá ser 
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superior ao valor do índice de Suporte Califórnia do subleito. A expansão máxima 
deverá ser de 1%. 

19.3.3.2. EQUIPAMENTOS 

Para execução do serviço de reforço do subleito poderão ser usados os seguintes 
equipamentos: 

Motoniveladora pesada com escarificador; 

Carro-pipa distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, 
ebocados ou autopropulsores; 

Grade de disco; 

Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado. 

19.3.4. EXECUÇÃO 

Compreende as operações de escavação e carga no empréstimo, transporte, 
descarga, espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, compactação do 
material importado lançado na pista já regularizada e acabamento final, obedecendo a 
espessura indicada no dimensionamento do pavimento, em camadas individuais de, no 
mínimo 10 cm e, no máximo 20 cm de espessura, após a compactação. 

O diâmetro máximo admissivel dos grãos não deverá ultrapassar 2" (5 cm), ou seja, 
metade da espessura da camada quando ela for de 10 cm. No caso de espessuras 
maiores, o diâmetro máximo dos grãos não deverá ultrapassar 3" (7,6 cm). 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação à massa especifica 
aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor intermediário), e o 
teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado ± 2%. 
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19.3.5. CONTROLE TECNOLÓGICO 

19.3.5.1. ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento 
máximo de 100m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 
os ensaios de compactação; 

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes 
da operação de compactação; 

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-
82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 250 m de pista; 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do 
método DNER-ME-48-64 com espaçamento máximo de 500 m de pista; 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-64, para 
determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento 
máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo 
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 
60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio. 

O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido, desde que se verifique a 
homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. A amostragem deve sempre 
ser recolhida numa camada constituída de materiais da mesma ocorrência (empréstimo 
ou jazida). 

19.3.5.2. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução do reforço do subleito, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento 
do eixo e dos bordos. No caso da existência de meios-fios, a relocação e nivelamento 
serão executados, respectivamente, no eixo e a 10 cm do meio-fio, tanto de um lado 
quanto do outro da via. Serão permitidas as seguintes tolerâncias: 

+ 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma, não se tolerando 
medida a menos; 

, Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 
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Não será tolerado qualquer valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2 cm, 
em relação à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de reforço 
com espessura média inferior à do projeto, a diferença será acrescida à camada 
imediatamente superior. 

No caso de aceitação de camada de reforço dentro das tolerâncias, com espessura 
média superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto da 
camada imediatamente superior. 

19.4. SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

19.4.1. OBJETIVO 

O Caderno de Encargos do DEOP-MG tem como objetivo determinar as diretrizes 
básicas para a execução dos serviços de sub-base estabilizada granulometricamente 
sem mistura. 

19.4.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Esta especificação aplica-se à execução de sub-bases granulares constituídas de 
camadas de canga ferruginosa, minério de ferro, laterita, escória siderúrgica, brita de 
bica corrida ou, ainda, fundo de pedreira, executadas sem mistura de materiais. 
Eventualmente, poderão ser utilizados outros materiais, desde que sejam atendidos os 
parâmetros da presente especificação e as disposições do projeto. A procedência do 
material será indicada pelo projeto ou pela FISCALIZAÇÃO. 

19.4.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.4.3.1. MATERIAIS 

Os materiais a serem empregados em sub-bases estabilizadas granulometricamente, 
relacionados acima, devem apresentar índice de Suporte Califórnia igual ou superior a 
20% e expansão máxima de 1%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e 
com a energia de compactação correspondente ao método do DNER-ME 48-64 
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(Proctor Intermediário) ou correspondente ao ensaio T-180-57 da AASHTO (Proctor 
Modificado), conforme indicação de projeto. 

O índice de grupo deverá ser igual a zero. 

O agregado retido na peneira n°10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, 
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou 
outras substâncias prejudiciais. 

O diâmetro máximo dos elementos da sub-base deverá ser, no máximo, igual a 5 cm 
(2"), devendo-se reduzir este diâmetro, sempre que possível. 

As escórias a serem utilizadas deverão ser provenientes de alto-fornos, estas isentas 
de refratário e devendo estar garantida a sua estabilidade em contato com água. Tal 
estabilidade se dá normalmente pela ação de intemperismos durante longos períodos 
de estocagem e pela exposição cíclica à saturação em água e secagem. 

Desta forma, exige-se que a escória de alto-forno a ser empregada se sujeite a 
depósito a céu aberto, pelo período mínimo de 2 anos, após sua formação. 

Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do primário ou 
secundário, o qual não é objeto de peneiramento. Para os fins da presente 
especificação, não se exige que o material esteja isento de contaminação por solos 
residuais, sendo até mesmo desejável que haja frações argilosas presentes, de modo a 
proporcionar-lhe certa plasticidade (IP da ordem de 4%). 

Em se tratando de canga ferruginosa, minério de ferro ou outros solos lateríticos, o 
índice de grupo poderá ser diferente de zero. Entende-se como solos lateríticos, 
aqueles cuja relação molecular S/R (sílica sesquióxidos)* for menor que 2, e que 
apresentem expansão inferior a 0,2%, medida no ensaio de ISC, DNER-ME 49-74, com 
26 golpes por camada. 

Admitir-se-á o valor de expansão até 0,5% no ensaio do ISC, desde que o ensaio de 
expansibilidade (DNER-ME 29-74) apresente um valor inferior a 10%. 

A canga de minério de ferro a ser empregada deverá ser preferencialmente de 
natureza limonitica, caracterizada pela cor avermelhada, sendo desejável que tenha 
índice de plasticidade mínimo de 5% (IP .5%). 
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19.4.3.2. EQUIPAMENTOS 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de sub-bases: 

Motoniveladora pesada com escarificador; 

Carro tanque distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, 
rebocados ou autopropulsores; 

Grade de disco; 

Pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela 
FISCALIZAÇÃO. 

19.4.4. EXECUÇÃO 

Compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou 
secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista 
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam após a 
compactação, atingir a espessura constante do projeto. 

Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final 
superior a 20 cm, elas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com 
espessura máxima de 20 cm e mínima de 10 cm, após a compactação. 

O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto: 

No mínimo, 100%, em relação á massa específica aparente seca, máxima, 
obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor intermediário); ou 

No mínimo, 100%, em relação à massa específica aparente seca, máxima, 
obtida no ensaio T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado). 
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A determinação do desvio máximo de umidade admissivel será estabelecido pelo 
projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, em função das características do material a ser 
empregado. 

19.4.5. CONTROLE TECNOLÓGICO 

19.4.5.1 ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento 
máximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 
os ensaios de compactação; a profundidade do furo será igual à espessura da 
camada compactada. 

. Uma determinação do teor de umidade, cada 100 m, imediatamente antes da 
compactação com peso mínimo da amostra de 500 g. 

. Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-
82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 150 m de pista, sendo as 
amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da 
compactação da camada; 

Um ensaio do Índice de Suporte Califórnia, de acordo com o método DNER-
ME 49-74, com a energia de compactação do método DNER-ME-48-64, ou 
com energia de compactação do método T-180-57 da AASHTO, com 
espaçamento máximo de 300 m de pista; para o caso de solos lateriticos, o 
material deve ser moldado logo após a coleta da amostra, sem alteração da 
umidade da pista; 

Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-64 (Proctor 
Intermediário) ou segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para 
determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento 
máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos, obedecendo 
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito e 
assim sussecivamente, a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fia As 
amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista, imediatamente 
antes da compactação da camada. 

O número de ensaios de caracterização física e mecânica poderá ser reduzido, desde 
que se verifique a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
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A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituída de materiais da 
mesma ocorrência (jazida). 

19.4.5.2. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da sub-base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e 
dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

+ 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma; 

Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 2 cm, em 
relação à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de sub-base 
com espessura média inferior à do projeto, a diferença será acrescida à camada de 
base. 

No caso de aceitação de camada da sub-base dentro das tolerâncias, com espessura 
média superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto 
referente a camada de base. 

19.5. BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

19.5.1. OBJETIVO 

O Caderno de Encargos do DEOP-MG tem como objetivo determinar as diretrizes 
básicas para a execução dos serviços de base estabilizada granulometricamente com 
mistura. 

19.5.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Esta especificação aplica-se à execução de bases granulares constituídas de camadas 
de canga ferruginosa, minério de ferro, laterita, escória siderúrgica, brita de bica 
corrida, executadas sem mistura de materiais. A procedência do material será indicada 
pela FISCALIZAÇÃO. Eventualmente, poderão ser utilizados outros materiais, desde 
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que sejam atendidos os parâmetros da presente especificação e as disposições do 
projeto. 

19.5.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.5.3.1. MATERIAIS GRANULARES NÃO LATERíTICOS 

Os materiais a serem empregados em base estabilizada granulometricamente, 
relacionados no item acima, com exceção de canga de minério de ferro e outros solos 
lateríticos, deverão preencher os seguintes requisitos: 

, A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar limite de liquidez 
inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando 
estes limites forem ultrapassados; o equivalente de areia deverá ser maior do 
que 30%; 

, A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 
2/3 da porcentagem que passa na peneira n°40; 

, O índice de Suporte Califórnia não deverá ser inferior a 60% e a expansão 
máxima será de 0,5%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e 
com a energia de compactação correspondente ao método DNER-ME 48-64 
(Proctor Intermediário) ou correspondente ao ensaio T-180-57 da AASHTO 
(Proctor Modificado), conforme indicação de projeto. Para as vias em que o 
tráfego previsto para o período de projeto ultrapassar o valor N = 5 x 106, o 
Índice de Suporte Califórnia do material da camada de base não deverá ser 
inferior a 80%. 

O agregado retido na peneira n°10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, 
isentas: de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outras 
substâncias prejudiciais. Quando o agregado for submetido ao ensaio de abrasão "Los 
Angeles" não deverá apresentar desgaste superior a 55%. 

, As escórias a serem utilizadas deverão ser provenientes de altos-fornos, estarem 
isentas de refratários, devendo estar assegurada sua estabilidade em contato com 
água. Tal estabilidade se dá normalmente, pela ação de intemperismos durante longos 
períodos de estocagem e pela exposição cíclica à saturação em água e secagem. 

Dessa forma, exige-se que a escória de alto-forno a ser empregada se sujeite ao 
depósito a céu aberto, pelo período mínimo de 2 anos, após sua formação. 
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Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do primário ou 
secundário, o qual não é objeto de peneiramento. Para os fins da presente 
especificação, não se exige que o material esteja isento de contaminação por solos 
residuais, sendo até mesmo desejável que haja frações argilosas presentes, de modo a 
proporcionar-lhe certa plasticidade (IP da ordem de 4%). 

19.5.3.2. CANGAS FERRUGINOSAS, MINÉRIOS DE FERRO E SOLOS 
LATERITICOS 

Caso os materiais empregados sejam canga ferruginosa, minério de ferro ou outro solo 
laterítico, os mesmos deverão satisfazer a outros parâmetros. 

Entende-se por solos lateríticos, aqueles cuja relação molecular S/R (sílica 
sesquióxidos) for menor que 2, e que apresentem expansão inferior a 0,2%, medida no 
ensaio de ISC, DNERME 49-74, com 26 golpes por camada. 

Admitir-se-á o valor de expansão até 0,5% no ensaio do ISC, desde que o ensaio de 
expansibilidade (DNER-ME 29-74) apresente um valor inferior a 10%. 

Tais materiais deverão satisfazer às seguintes condições: 

O índice de Suporte Califórnia (ISC) deverá obedecer aos seguintes valores, 
relacionados ao número N de operações do eixo padrão de 8,2 t, para o período de 
projeto: 

ISC 40% para N 5 x 106; 

ISC 40% para N > 5 x 106. 

O material será compactado em laboratório, conforme ensaio DNER-ME 49-74, com 26 
(Proctor Intermediário) ou 56 golpes (Proctor Modificado) por camada, para atender aos 
valores mínimos de ISC especificados no item acima, conforme indicação do projeto. 

Os valores mínimos do ISC devem ser verificados dentro de uma faixa de variação de 
umidade, a qual será fixada pelo projeto e pelas Especificações Particulares. 

Os materiais deverão apresentar: 
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LL (limite de liquidez)-..410% ; 

IP (índice de plasticidade) 15%. 

O agregado retido na peneira de 2 mm deve ser constituído de partículas duras e 
duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria 
vegetal ou outra substância prejudicial e apresentando valores de abrasão "Los 
Angeles" menores ou iguais a 65%. 

A canga de minério de ferro a ser empregada deverá ser preferencialmente de 
natureza limonítica, caracterizada pela cor avermelhada, sendo desejável que tenha 
índice de plasticidade mínimo de 5% (5% lP c15%). 

19.5.3.3. EQUIPAMENTOS 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base: 

. Motoniveladora pesada, com escarificador; 

Carro tanque distribuidor de água; 

, Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratório e pneumático, 
rebocados ou auto-propulsores; 

Grade de discos; 

. Pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela 
FISCALIZAÇÃO. 

19.5.4. EXECUÇÃO 

Compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou 
secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista 
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a 
compactação, atingir a espessura constante do projeto. 
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Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final 
superior a 20 cm, elas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com 
espessura máxima de 20 cm e mínima de 10 cm, após a compactação. 

O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto: 

• No mínimo, 100%, em relação á massa especifica aparente seca, máxima, 
obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário); 

• No mínimo, 100%, em relação à massa especifica aparente seca, máxima, 
obtida no ensaio T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado). 

A determinação do desvio máximo de umidade admissivel será estabelecido pelo 
projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, em função das características do material a ser 
empregado. 

19.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO 

19.5.5.1. ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

• Determinações da massa especifica aparente, "in situ", com espaçamento 
máximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 
os ensaios de compactação; a profundidade do furo será igual à espessura da 
camada compactada. 

• Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes 
da compactação, com peso mínimo da amostra de 500 g. 

• Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-
82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 150 m de pista sendo as 
amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da 
compactação da camada. 

Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, de acordo com o método DNER-
ME 49-74, com a energia de compactação do método DNER-ME-48-64, ou 
com energia de compactação do método T-180-57 da AASHTO, com 
espaçamento máximo de 300 m de pista; para o caso de solos lateriticos, o 
material deve ser moldado logo após a coleta da amostra, sem alteração da 
umidade da pista. 
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Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-57 (Proctor 
Intermediário) ou segundo T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), para 
determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento 
máximo de 100 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo 
sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 
60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio. As amostras devem ser coletadas do 
material espalhado na pista, imediatamente antes da compactação da camada. 

Uma determinação do equivalente de areia, com espaçamento de 100 m no caso de 
materiais não lateriticos, com índice de plasticidade maior do que 6% e limite de 
liquidez maior do que 25%. 

O número de ensaios de caracterização física e mecânica poderá ser reduzido, desde 
que se verifique a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituída de materiais da 
mesma ocorrência (jazida). 

19.5.6. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da base, proceder-se-á à relocação e o nivelamento do eixo e dos 
bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

+ 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma; 

, Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

, O desempenho longitudinal da superfície, poderá apresentar flechas no máximo igual a 
1,5 cm, quando determinados por meio de régua de 3 m. 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ±2 cm, em 
relação à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de base com 
espessura média inferior à do projeto, o revestimento será aumentado de uma 
espessura estruturalmente equivalente a diferença encontrada. 
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No caso de aceitação de camada da base dentro das tolerâncias com espessura média 
superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do projeto da 
camada de revestimento. 

19.6. BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA 

19.6.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de base estabilizada 
granulometricamente com mistura. 

19.6.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Esta especificação aplica-se à execução de bases granulares, constituídas de camadas 
de misturas de solos finos residuais do subleito a cangas ferruginosas ou minério de 
ferro, escória siderúrgica nas seguintes proporções percentuais em peso: 

50% de solo local e 50% de canga de minério de ferro; 

, 50% de solo local e 50% de escória; 

40% de solo local e 60% de canga de minério de ferro; 

40% de solo local e 60% de escória. 

As bases assim constituídas se aplicam a vias locais ou a coletoras com reduzido 
volume e peso de tráfego. 

19.6.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.6.3.1. SOLOS RESIDUAIS 

Os solos residuais a serem empregados na mistura com materiais mais nobres, 
poderão ser da própria via a ser pavimentada (caso de segmentos em corte), ou ser 
proveniente de empréstimos próximos (caso de segmentos em aterro), devendo 
preencher os seguintes requisitos: 
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A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar índice de plasticidade 
mínimo de 9%, sendo o limite máximo estabelecido pela própria 
trabalhabilidade do solo. 

A expansão máxima média deverá ser de 2%, determinada segundo o método 
DNER-ME 49-64 e com a energia de compactação correspondente ao método 
DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), sendo que nenhum valor individual deverá 
ser superior a 2,5%. 

A fração que passa na peneira n°200 deve ser superior a 35%. 

19.6.3.2. ESCÓRIAS SIDERÚRGICAS 

Deverão obedecer às especificações estabelecidas para o serviço de Base Estabilizada 
Granulometricamente Sem Mistura, correspondente a Materiais Granulares não 
Lateriticos. 

19.6.3.3. CANGAS FERRUGINOSAS E MINÉRIOS DE FERRO 

Deverão obedecer às especificações estabelecidas para o serviço Base Estabilizada 
Granulometricamente sem Mistura, correspondente a Cangas Ferruginosas, Minérios 
de Ferro e Solos Lateríticos. 

19.6.3.4. MISTURAS 

As misturas obtidas por quaisquer das combinações descritas no item acima, deverão 
possuir índice Suporte Califórnia superior a 40% e a 50%, respectivamente para os 
casos de misturas com 50% a 60% de material nobre, e a expansão máxima será de 
1% sendo que nenhum valor individual poderá apresentar valor superior a 1,5% , 
determinados segundo o método DNER-ME 49-64, com a energia de compactação 
correspondente ao método DNER-ME 48- 64, com 26 golpes por camada (Proctor 
Intermediário). 

19.6.4.5. EQUIPAMENTOS 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de bases: 

, Motoniveladora pesada, com escarificador; 
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, Carro tanque distribuidor de água; 

. Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático, 
rebocados ou autopropulsores; 

. Grade de discos; 

, Pulvi-misturador. 

Além destes, poderão ser usados equipamentos aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

19.6.5. EXECUÇÃO 

Compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou 
secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista 
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a 
compactação, atingir a espessura constante do projeto. 

Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final 
superior a 20 cm, estas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com 
espessura máxima de 20 cm e mínima de 10 cm, após a compactação. 

19.6.6. SEGMENTOS EM ATERRO 

A execução dos aterros obedecem as seguintes etapas: 

. Regularização do subleito; 

Lançamento do solo; 

, Lançamento do minério ou escória; 

, Execução da mistura e pulverização; 

Dompactação da mistura. 
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19.6.7. SEGMENTOS EM CORTE 

Quando se tratar de corte de material não aproveitável como solo para a mistura, as 
etapas serão as mesmas anteriores, após a execução do corte, até a cota do subleito. 
Entretanto, se o material for aproveitável, a execução obedecerá a seguinte ordem de 
serviços: 

19.6.8.1. CORTES DE PEQUENA EXTENSÃO 

Escavar até o nível do subleito, depositando o material em local determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

Regularização do subleito. 

• Lançamento do material (solo) depositado na quantidade prevista no projeto. 

• Lançamento do minério ou escória. 

Execução da mistura e pulverização. 

• Compactação da mistura. 

19.6.8.2. CORTES EXTENSOS 

Escavar até uma cota acima do subleito igual à espessura do solo prevista para a 
mistura. 

, Escavar um segmento de 100 m ou outra extensão designada pela 
FISCALIZAÇÃO, até a cota do subleito; o material extraído será depositado em 
local determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

• Regularizar o subleito desse segmento. 

• Escavar, em seguida, o segmento de mesma extensão adjacente ao primeiro, 
lançando material (solo) na quantidade necessária, sobre o subleito do 
segmento anterior; eventuais restos do material serão depositados no local já 
designado pela FISCALIZAÇÃO. 

Realizar a mesma operação nos segmentos subsequentes, com a mesma 
extensão. 

• Lançar o minério ou escória sobre o solo já colocado na pista. 
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Executar a mistura e pulverizar. 

• 	Compactar a mistura. 

O solo que eventualmente sobrar no depósito, poderá ser aproveitado na execução da 
base nos aterros. 

O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa especifica 
aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediário). 

As determinações do desvio máximo de umidade admissivel serão estabelecidas pelo 
projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, em função das características dos materiais a serem 
empregados. 

Embora a mistura, nesta especificação, esteja indicada em peso, quando da execução, 
em função das características dos materiais empregados, a FISCALIZAÇÃO 
determinará a sistemática para execução de mistura em volume, em termos de 
espessura de cada material a ser espalhada (espessura solta) na fase anterior à 
homogeneização e compactação da mistura. Tais espessuras serão objeto de controle 
geométrico pela verificação das alturas das camadas, após cada lançamento. 

19.6.9. CONTROLE TECNOLÓGICO 

19.6.9.1. ENSAIOS A SEREM PROCEDIDOS 

Determinação de massa específica aparente, "in situ", com espaçamento 
máximo de 100 m na pista, nos pontos onde forem coletadas as amostras para 
os ensaios de compactação; a profundidade do furo será igual à espessura da 
camada compactada. 

Uma determinação do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes 
da compactação com peso mínimo da amostra de 500 g. 

Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e 
granulometria, usando-se, respectivamente, os métodos DNER-ME 44-64, ME-
82-63 e ME-80-64), com espaçamento máximo de 150 m de pista, sendo as 
amostras coletadas do material espalhado na pista, imediatamente antes da 
compactação da camada. 
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Um ensaio do índice de Suporte Califórnia, de acordo com o método DNER-
ME 49-74, com a energia de compactação do método DNER-ME-48-64 (26 
golpes por camada), com espaçamento máximo de 300 m de pista, sendo o 
material moldado logo após a coleta da amostra, sem alteração da umidade da 
pista. 

. Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME-48-64 (Proctor 
Intermediário), para determinação da massa específica aparente, seca, 
máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista, com amostras 
coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo 
esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo, ou a 30 cm do meio-fio. 
As amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista, 
imediatamente antes da compactação da camada. 

O número de ensaios de caracterização física e mecânica poderá ser reduzido, desde 
que se verifique a homogeneidade do material, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A amostragem deve sempre ser recolhida numa camada constituída de materiais da 
mesma ocorrência (jazida). 

19.6.10. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos 
bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

+ 10 cm, para cada lado, quanto à largura da plataforma; 

Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

O desempeno longitudinal da superfície poderá apresentar flechas no máximo 
igual a 1,5 cm, quando determinadas por meio de régua de 3,00 m. 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de 2 cm, em 
relação à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de base com 
espessura média inferior à do projeto, o revestimento será aumentado de uma 
espessura estruturalmente equivalente à diferença encontrada. 
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No caso de aceitação de camada da base dentro das tolerâncias, com espessura 
média superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do 
revestimento. 

19.7. BASE COMPACTADA COM EQUIPAMENTO TIPO PLACA VIBRATÓRIA OU 
EQUIVALENTE 

19.7.1. OBJETIVO 

O Caderno de Encargos do DEOP-MG tem como objetivo determinar as diretrizes 
básicas para a execução dos serviços de Base compactada com equipamento tipo 
placa vibratória ou equivalente. 

19.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA 

Esta especificação aplica-se em situações em que não há possibilidade do emprego de 
equipamentos convencionais, em razão dos locais com acentuada declividade, 
espaços exíguos para operação dos mesmos, e ainda, pequenas áreas a serem 
trabalhadas, como em torno de poços de visita para drenagem pluvial e canalização, 
em torno das caixas de boca-de-lobo e outros eventuais obstáculos à operação de 
equipamento pesado. 

19.7.3. ESPECIFICAÇÕES 

O emprego de compactadores manuais estende-se, também à situação semelhante 
para sub-base, que terá o mesmo procedimento. 

As camadas a serem compactadas deverão ser convenientemente umedecidas e 
conformando espessuras máximas de 10 cm. 

Os materiais a serem compactados serão os mesmos da base e sub-base que 
conformam os contornos não acessíveis ao equipamento convencional. 

19.8. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA INCLUSIVE 
DESCARGA 

19.8.1. OBJETIVO 
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Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de transporte de 
material de qualquer categoria inclusive descarga. 

19.8.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material de 
qualquer categoria, inclusive, o proveniente de demolição de edificações e estruturas, 
cujo carregamento é feito por pás carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em 
cortes, empréstimos ou ocorrências de material destinados às diversas camadas do 
pavimento. 

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, de 
preferência, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou 
ocorrências de material para a pavimentação, a trajetória a ser seguida pelo 
equipamento transportador será objeto de aprovação prévia pela FISCALIZAÇÃO. Em 
se tratando de entulho, o local de descarga será definido também pela FISCALIZAÇÃO 
que indicará ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador. 

Será permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o complemento 
colocado na báscula não permita o derramamento da carga durante o transporte. 

A área da descarga será definida pela FISCALIZAÇÃO e deve oferecer segurança para 
o tráfego e manobras do equipamento transportador. 

19.8.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.8.3.1. MATERIAIS 

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem 
ser: 

De qualquer das três categorias estabelecidas para os serviços de 
terraplenagem; 

Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do 
pavimento; 

Proveniente da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas de 
alvenaria de tijolo ou concreto. 
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19.8.3.2. EQUIPAMENTOS 

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serão 
usados, preferencialmente, caminhões basculantes, em número e capacidade 
adequados, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida. 

19.8.4. EXECUÇÃO 

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e jazidas, 
deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamento 
transportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o 
caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverão ser, quando 
necessário, umedecidos e drenados com a finalidade de evitar excesso de poeira ou 
formação de atoleiros. 

O material deverá estar distribuído na báscula, de modo a não haver derramamento 
pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte. 

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído na 
báscula, de maneira que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem. 

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, 
seja na constituição dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura 
utilização, seja na pista para confecção das diversas camadas do pavimento. 

19.8.5. CONTROLE 

Deverão ser providenciados meios para o controle das viagens do equipamento 
transportador, a fim de se evitar que o material seja descarregado antes do local 
destinado a recebê-lo ou em locais indevidos, ou não apresente as características 
exigidas no projeto para emprego nas diversas camadas constituintes do pavimento. 

19.9. IMPRIMAÇÃO 

19.9.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de imprimação. 
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19.9.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Consiste a imprimação, na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante 
de baixa viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de 
um revestimento betuminoso qualquer, objetivando: 

Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material 
betuminoso empregado; 

Promover condições de aderência entre a base e revestimento; 

Impermeabilizar a base. 

19.9.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.9.3.1. MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo 
DNER. 

Podem ser empregados asfaltos diluídos, tipo CM-30 e CM-70. 

A escolha do material betuminoso adequado deverá ser feita em função da textura do 
material de base. 

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo 
ser determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 
0,8 a 1,611m2, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido. 

19.9.3.2. EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do inicio da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 
dada a ordem para o início do serviço. 
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Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras mecânicas 
rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar comprimido 
poderá também ser usado. 

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 material 
betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em 
locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de 
pequenas superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. 
O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

19.9.4. EXECUÇÃO 

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder-se-á varredura da sua 
superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o 
seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não 
deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em 
dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material 
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação 
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para 
espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos. 

Deve-se imprimar a 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 adjacente, assim que à primeira for permitida a 
abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito será 
condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 
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A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, 
devemse colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o 
término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais 
serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve 
ser, imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base 
deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30; para o CM-70 a superfície 
deve se encontrar seca. 

19.9.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 
metodologia indicada pelo DNER, e considerado de acordo com as especificações em 
vigor. 

O controle para asfaltos diluídos constará de: 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t; 

1 ensaio de destilação, para cada 100 t; 

1 curva de viscosidade x temperatura, para cada 200 t. 

19.9.6. CONTROLE DE TEMPERATURA 

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso 
em uso. 

19.9.7. CONTROLE DE QUANTIDADE APLICADA 

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do 
material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, 
admite-se que seja feito por um dos modos seguintes: 

Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples 
pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do 
material betuminoso usado; 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 5551638- PARTE C 



DEOP-MG 

Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, 
diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do 
carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material 
consumido. 

19.10. PINTURA DE LIGAÇÃO 

19.10.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de pintura de ligação. 

19.10.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso 
sobre a superfície de uma base ou de um pavimento betuminoso (betuminoso ou não), 
antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a 
aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

19.10.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.10.3.1. MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor aprovadas pelo 
DNER. 

Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes: 

Emulsões asfálticas, tipo RR-1C, RR-2C; RM-1C, RM-2C e RL-1C; 

• 	Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos. 

A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo 
situarse em torno de 0,5 li m2. 

As emulsões asfálticas devem ser diluídas com água na razão de 1:1. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 556/638 - PARTE C 



DEOP•MG 

19.10.3.2. EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do inicio da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 
dada a ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, usam-se, de preferência, 
vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato 
de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

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 material 
betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em 
locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de 
pequenas superfícies e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. 
O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

19.10.4. EXECUÇÃO 

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de 
ligação, proceder-se-á varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o 
material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o 
seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não 
deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em 
dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material 
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação 
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 
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viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para 
espalhamento, são os seguintes: 

Para asfaltos diluídos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; 

, Para emulsões asfálticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol. 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho 
e deixá-la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for possível, 
deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo 
que a primeira permita tráfego. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, 
deve-secolocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o inicio e o 
término daaplicação do material betuminoso comece e pare de sair da barra de 
distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, são retiradas. Qualquer falha na 
aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. 

Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou 
concreto magro, a superfície da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios 
existentes, não se admitindo excesso de água sobre a superfície. 

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsão asfáltica diluída, recomenda-se que 
a mistura água + emulsão seja preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se evitar o 
estoque da mesma por prazo superior a 12 horas. 

19.10.5. CONTROLE DE QUALIDADE 

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 
metodologia indicada pelo DNER, e considerado de acordo com as especificações em 
vigor. Este controle constará de: 

19.10.5.1. PARA ASFALTOS DILUÍDOS 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

, 1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t; 

, 1 ensaio de destilação, para cada 100 t. 
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19.10.5.2. PARA EMULSÕES ASFÁLTICAS 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio de resíduo por evaporação, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

. 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t. 

19.10.6. CONTROLE DE TEMPERATURA 

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso 
em uso. 

19.10.7. CONTROLE DA QUANTIDADE APLICADA 

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do 
material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, 
admite-se que seja feito por um dos modos seguintes: 

Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples 
pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do 
material betuminoso usado; 

. Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, 
diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do 
carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material 
consumido. 

19.10.8. CONTROLE DE UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO 

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se iniciar o 
serviço, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa 
controlar a uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da pista, ou 
na própria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha colocada 
abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante betuminoso. 
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19.11. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

19.11.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de concreto betuminoso 
usinado a quente. 

19.11.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível, resultante da mistura 
de agregado mineral e ligante betuminoso, ambos a quente, com material de 
enchimento filler, em usina apropriada, espalhada e comprimida a quente. Sobre a 
superfície existente, imprimada e/ou pintada, a mistura será espalhada, de modo a 
apresentar, quando comprimida, a espessura e a densidade de projeto. 

19.11.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.11.3.1. MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo 
DNER. 

19.11.3.1.1. MATERIAL BETUMINOSO 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos, conforme indicação do 
projeto: 

Cimentos asfálticos, de penetração 30/45, 50/60 e 85/100. 

19.11.3.1.2. AGREGADO GRAÚDO 

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou 
não, ou outro material indicado nas especificações complementares e previamente 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos 
sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo 
tolerado, no ensaio de desgaste "Los Angeles", é de 50%. Deve apresentar boa 
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adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve 
apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. 

O índice de lamelaridade deve ser menor ou no máximo igual a 35%. 

No caso de emprego de escória, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou 
superiora 1100 kg/m3. 

19.11.3.1.3. AGREGADO MIÚDO 

O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas 
individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de 
torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia 
igual ou superior a 55%. 

19.11.3.1.4. MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) 

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos 
demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, 
póscalcários, etc., e que atendam à granulometria do quadro abaixo apresentado. 

a. GRANULOMETRIA 

Peneira \ Porcentagem mínima, passando: 

N° 40: 100 

N° 80: 95 

N° 200: 65 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

19.11.3.2. COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro 
seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou 
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inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento, ou conforme indicação do 
projeto. 

Deverá ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, 
estabilidade e fluência da mistura betuminosa. 

19.11.3.3. EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do inicio da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 
dada a ordem de serviço. A FISCALIZAÇÃO emitirá um laudo de liberação de 
equipamento, autorizando sua operação. 

19.11.4. DEPÓSITO PARA MATERIAL BETUMINOSO 

Os depósitos para ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, às 
temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de 
serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de 
chamas com o interior do depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação para 
o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do 
depósito ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e 
acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A 
capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 

19.11.5. DEPÓSITO PARA AGREGADOS 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do 
misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e 
estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento 
deverá possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o 
"filie, conjugado para a sua dosagem. 

19.11.6. USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS 
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As usinas poderão ser do tipo volumétrica ou gravimétrica; todavia deverão estar 
constituídas dos componentes a seguir relacionados: 

• Silos frios com correia transportadora deverão ser de tamanho suficiente e 
completamente separados, a fim de se evitar a mistura de agregados durante 
a operação de abastecimento dos mesmos; 

, Elevador de agregado frio; 

Cilindro secador; 

• Elevador de agregado quente; 

, Ciclone; 

• Peneiras separadoras; 

• Silos quentes; 

• Silo balança; 

• Misturador; 

• Transportador de filler, etc. 

19.11.7. ACABADORA 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas 
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir 
dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. 
As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento 
dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades. 

19.11.8. EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO 

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico 
liso, tipo tanden, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos 
compressores, tipo tanden, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, 
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autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 
libras por polegada quadrada. 

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 
requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. O 
equipamento para compressão só entrará em operação após a emissão do laudo de 
liberação da FISCALIZAÇÃO. 

19.11.9. CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
sabão, óleo cru fino, óleo parafinico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 
de mistura às chapas. 

19.11.10. EXECUÇÃO 

É de competência da FISCALIZAÇÃO autorizar ou não a execução da pintura de 
ligação nos casos onde tenha havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda, 
tenha sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra, etc., autorização esta por 
escrito, e sujeita, pois, a indenização. 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo 
de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente 
é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da faixa de 75 a 
150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, viscosidade de 85 + 10 
segundos, Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser feitas misturas a temperaturas 
inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a 
temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante betuminoso. 

19.11.11. PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme 
anteriormente especificado. 

19.11.12. TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO 
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O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de 
aplicação, nos veículos basculantes antes especificados. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 
especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou material equivalnte, 
com tamanho suficiente para proteger a mistura em total segurança. 

19.11.13. DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA 

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a 
temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo não chuvoso. 

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, 
conforme já especificado. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as mesmas deverão ser 
sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento 
efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como 
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 
possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante 
apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 ±15 segundos, para o cimento 
asfáltico. 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com 
baixa pressão (60 lb/pol2), aumenta-se em progressão aritmética, à medida que a 
mistura betuminosa suporte pressões mais elevadas. A pressão dos pneus deve variar 
a intervalos periódicos (60, 80, 100, 120 lb/pol2), adequando um conveniente número 
de passadas, de forma a obter o grau de compactação especificado. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção 
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve 
começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser 
recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, 
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a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação 
especificada. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças bruscas de marcha para direção e 
inversões, 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. 

19.11.14. ABERTURA AO TRÂNSITO 

Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu 
completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a 
devida autorização prévia, serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

19.11.15. CONTROLE 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia 
de ensaios indicada pelo DNER. 

19.11.16. INSTALAÇÕES PARA CONTROLE DE QUALIDADE 

A operação da usina, e consequentemente, o fornecimento da massa produzida por 
quaisquer empresas cadastradas ou não na prefeitura local, estará condicionado ao 
funcionamento concomitante de um laboratório de asfalto em área contígua à usina, de 
forma a garantir a obtenção de massa asfáltica uniforme e dentro das características 
definidas na dosagem. 

O preparo da mistura requisita o conhecimento prévio da dosagem que deverá ser 
submetida à aprovação da prefeitura local. Sempre quando houver alterações dos 
agregados constituintes da mistura, torna-se indispensável proceder as novas 
dosagens para aprovação da prefeitura local. 

19.11.17. LABORATÓRIO 

Cada usina •deverá possuir um cômodo fechado, para funcionar como laboratório, 
apresentando as seguintes instalações: 

Água, luz e gás; 
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Base de madeira para compactação; 

Balcões de alvenaria, pia, tanque com torneira; 

Locais para guardar e instalar equipamentos. 

19.11.18. EQUIPAMENTO MÍNIMO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 
DE ASFALTO 

Para controle do agregado: 

Um quarteador de amostras; 

Um jogo de peneiras da série "Tayler" com as seguintes peneiras: 1 IA", 1", 34", 
'A", 3/8", n°04, n°10, n°40, n°80 e n°200 com tampa e fundo; 

Uma balança com capacidade para 10 kg sensível a 0,5 kg; 

Seis bandejas de chapas com dimensões em torno de 60 x 20 x 8 cm; 

Cinqüenta sacolas de plástico com capacidade para 40 litros; 

Colheres de jardineiro, pás tipo armazém, etc. 

Para o controle do ligante: 

Um visconsimetro (Saybolt-Furol) completo com 4 cálices, jogo de termômetro 
- capaz de determinar viscosidade do CAP, asfalto diluído e emulsões 
asfálticas; 

Seis provetas graduadas de 250 a 500 ml; 

Seis copos tipo Becker de 200 a 500 ml; 

Para o controle da mistura: 

Uma balança hidrostática, com capacidade para 2 kg, sensível a 0,05 gramas; 

Uma prensa Marshall: completa, mecanizada e com certificado de aferição; 

REVISÃO MARÇO/2007 - PAG. 567/638 - PARTE C 

. (pc1.‘,1‘C91  
-DE, 



DEOP•MG 

Um cilindro de rompimento com "flow meter"; 

Um balde plástico ou equivalente com capacidade de 30 litros para pesagem 
hidrostática; 

Um "banho-maria" com termo regulador e capacidade mínima para 4 corpos 
de prova; 

Cinco cilindros Marshall completos, com base e colar; 

Um extrator para corpos de prova Marshall; 

Dois tachos com capacidade de ±10 litros; 

Seis termômetros com capacidade até 300°C; 

Uma estufa elétrica média, capaz de manter uma faixa térmica entre 105 e 
110°C; 

. Um rotarex elétrico; 

Dez bacias de alumínio com 0 ±15 cm; 

Dez cápsulas de alumínio com 10 cm; 

Um fogão a gás com duas trempes; 

. Marreta de 500 gramas; 

Seis talhadeiras de aço; 

Anel biselado para retirada de amostras; 

Impressos para granulometria, ensaio Marshall, etc. 

19.11.19. PESSOAL TÉCNICO 

Durante a operação da usina, um laboratorista da Contratada deverá controlar a 
preparação da massa, além de proceder os ensaios rotineiros dos agregados, ligantes 
e mistura betuminosa. 
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A FISCALIZAÇÃO paralisará o funcionamento da usina, caso o laboratorista não esteja 
presente para realizar tais controles. 

19.11.20. CALIBRAGEM DA USINA 

Antes de se iniciar a produção da mistura betuminosa, a usina deverá ser testada a fim 
de verificar se todos os equipamentos estão em pleno funcionamento. 

Após a revisão e estando a usina apta, proceder-se a calibragem da mesma, em 
função da dosagem fornecida. 

Terminada a calibragem, efetuam-se os testes abaixo relacionados, com o objetivo de 
constatar se os resultados encontrados estão dentro dos limites especificados: 

• Granulometria da mistura de agregados dos silos quentes; 

• Teor de ligante da mistura; 

• Granulometria da mistura de agregação após a extração do ligante. 

19.11.21. CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 

o controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

1 curva de viscosidade x temperatura para cada 200 t; 

• 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser empregado 
na obra; 

• 	. 1 ensaio de espuma para todo carregamento que chegará obra. 

19.11.22. CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

• 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia de 
operação da usina; 
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. 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da 
natureza do material; 

. 1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m3; 

1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por dia de operação da 
usina; 

1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por dia de 
operação da usina. 

19.11.23. CONTROLE DA QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA 

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na usina, para 
cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, 
± 0,3% da fixada no projeto. 

19.11.24. CONTROLE DA GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS 

Será procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das 
extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, 
enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no item anterior. 

19.11.25. CONTROLE DA MISTURA 

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos 
itens abaixo discriminados: 

Do agregado, no silo quente da usina; 

Do ligante, na mistura; 

. Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina; 

. Da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista. 

Em cada caminhão, antes da descarga, será feita, pelo menos, uma leitura da 
temperatura. 
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As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente. 

19.11.26. CONTROLE DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL DA MISTURA 

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de 
produção da mistura. Os valores de estabilidade e de fluência deverão satisfazer ao 
especificado no item anterior. As amostras devem ser retiradas após a passagem da 
acabadora e antes da compressão. 

19.11.27. CONTROLE DE COMPRESSÃO 

O controle de compressão da mistura betuminosa deverá ser feito, preferencialmente, 
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraídos da mistura comprimida 
na pista, por meios de brocas rotativas. 

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o processo do anel de 
aço. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de 
aço de 10 cm de diâmetro interno e de altura 5 mm inferior à espessura da camada 
comprimida. Após a compressão são retirados os anéis e medida a densidade dos 
corpos de prova neles moldados. 

Deve ser uma determinação, cada 150 m de meia pista, não sendo permitidas 
densidades inferiores a 96% da densidade do projeto. 

O controle de compressão poderá também ser feito, medindo-se as densidades 
aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-as com as densidades 
aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes 
corpos de prova deverão ser colhidas bem próximo do local, onde serão realizados os 
furos e antes de sua compressão. A relação entre estas duas densidades não deverá 
ser inferior a 100%. 

19.11.28. CONTROLE DE ESPESSURA 

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, ou 
pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão 
da mistura. Admitir-se-á variação de ±10% da espessura de projeto, para pontos 
isolados, e até + 5% de variação da espessura, em 10 medidas sucessivas, não se 
admitindo reduções. 
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19.11.29. CONTROLE DE ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE 

Durante a execução, deverá ser feito o controle diariamente de acabamento da 
superfície de revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3 m e outra de 0,90 
m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da via, respectivamente. A 
variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 
cm, quando verificada com qualquer das réguas. 

Observar, constantemente, o acabamento do revestimento betuminoso na junção com 
a sarjeta, afim de assegurar a impermeabilização desejada. 

19.12. TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

19.12.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços relativos aos 
tratamentos superficiais do pavimento. 

19.12.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Os tratamentos superficiais por impregnação e penetração, são revestimentos obtidos 
por aplicação separada e seqüencial de ligante betuminoso e agregado mineral 
granulometricamente especificado. 

19.12.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.12.3.1. MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor aprovadas pelo 
DNER. 

19.12.3.1.1. MATERIAIS BETUMINOSOS 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: 

Cimento asfáltico de penetração 150/200; 
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, Emulsões asfálticas, tipo RR-1C e RR-2C; 

, Asfaltos diluídos CR-250, CR-800 e CR-3000. 

19.12.3.1.2. MELHORADORES DE ADESIVIDADE 

Não havendo boa adesividade entre o agregado e o material betuminoso, deverá ser 
empregado um melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto. 

19.12.3.1.3. AGREGADOS 

Os agregados podem ser pedra britada, escória britada e cascalho ou seixo rolado, 
britados. Somente um tipo de agregado será usado. Devem consistir de partículas 
limpas, duras, duráveis, isentas de cobertura e torrões de argila. 

O desgaste Los Angeles não deve ser superior a 40%. Quando não houver, na região, 
materiais com esta qualidade, admite-se o emprego de agregados com valor de 
desgaste até 50%, ou outros que, utilizados anteriormente, tenham apresentado, 
comprovadamente, bom comportamento. 

O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. No caso de emprego de escória britada, 
esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou superior a 1200 kg / m3. 

19.12.3.2. GRANULOMETRIA 

Os agregados que irão compor os tratamentos simples, duplo ou triplo, devem, 
inicialmente satisfazer às condições granulométricas determinadas pelas normas DNIT 
para cada camada. 

No caso dos tratamentos duplo e triplo, o D90 de cada camada sobreposta deve ser, 
no máximo, igual ao d10 camada subjacente, sendo desejável, mesmo que haja um 
intervalo entre os dois valores (ou peneiras) da ordem de 1 mm para as camadas de 
graduação mais fina e de 3 mm para as camadas de graduação mais grossa. 

, Nenhum elemento deve ser superior a 1,33 D90 

As porcentagens de material em peso, passando na peneira d10 ou retida na 
peneira D90 devem ser, cada uma, inferior a 15 e na soma inferior a 20%. 
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, A porcentagem passando da peneira 0,6 d10, deve ser inferior a 5% do peso 
total da camada. 

, Em nenhum caso pode-se ter percentagem superior a 2 % passando na 
peneira número 200. 

19.12.3.3. QUANTIDADES 

As quantidades de agregado e de ligante betuminoso a serem empregadas poderão 
estar compreendidas nos limites apresentados do quadro a seguir; porém, os valores 
exatos a empregar serão fixados no projeto. 

Quando for empregada escória britada ou outro agregado de porosidade ou absorção 
elevadas, as seguintes características deverão ser consideradas para a fixação da taxa 
de aplicação do ligante betuminoso: 

Quantidade de agregado 

Quantidade de agregado ( kg/m2 ) 

Tipo de tratamento Simples Duplo Triplo 

la  camada: 4 a 12; 8 a 21; 13 a 26. 

2° camada: 4 a 9; 6 a 13. 

33  camada: 4 a 7. 

Taxa de aplicação do ligante betuminoso 

Quantidade de Ligante ( kg/m2) 

Tipo de tratamento Simples Duplo Triplo 

Ligante CAP-150 /200: 0,7 a 0,9; 1,0 a 2,0; 1,7 a 2,7 

• Ligante RR-1C: 1,1 a 1,5; 1,6 a 3,2; 2,7 a 4,3 

• Ligante RR-2C: 1,0 a 1,3; 1,5 a 3,0; 2,5 a 4,0 

Ligante CR-250: 1,0 a 1,3; 1,4 a 2,8; 2,4 a 3,9 
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Ligante CR-800: 0,9 a 1,1; 1,3 a 2,5; 2,1 a 3,4. 

Ligante CR-3000: 0,8 a 1,0; 1,2 a 2,3; 2,0 a 3,2. 

Nota: Não se recomenda o uso do CAP-150/200 para: 

• Tratamento Simples com D90 < 3/16" 

• Tratamentos Duplos com D90 < 1/2" na ia  camada 

• Tratamentos Triplos com D90 < 5/8" na 1a camada 

19.12.3.4. EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 
dada a Ordem de Serviço. 

Os carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construídos para esse 
fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento e de rodas pneumáticas, 
dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil acesso, e, ainda, 
disporem de um espargidor manual, para o tratamento de pequenas superfícies e 
correções localizadas. Os rolos compressores devem ser do tipo Tandem ou, de 
preferência, pneumáticos, autopropulsores. Os rolos compressores tipo Tandem devem 
ter uma carga, por centímetro de largura de roda, não inferior a 25 kg e não superior a 
45 kg. Seu peso total não será superior a 10 toneladas. Os rolos pneumáticos, 
autopropulsores, deverão ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 
120 libras por polegada quadrada. 

Os distribuidores de agregados, rebocáveis ou automotrizes, devem possuir 
dispositivos que permitam uma distribuição homogênea da quantidade de agregados 
fixada no projeto. 

19.12.4. EXECUÇÃO 

Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação, durante os 
dias de chuva. 
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O material betuminoso não deve ser aplicado em superfícies molhadas, exceção da 
emulsão asfáltica, desde que em superfícies sem excesso de água. Nenhum material 
betuminoso será aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C. 

A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser determinada para cada 
tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Será escolhida a 
temperatura que proporcionar a melhor viscosidade para o espalhamento. As faixas de 
viscosidade recomendadas para espalhamento são as seguintes: 

Para cimento asfáltico e asfalto diluído, 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; 

Para emulsão asfáltica, 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol. 

No caso de utilização de melhorador de adesividade, exige-se que este seja adicionado 
ao ligante betuminoso, no canteiro de obra, obrigando-se sempre a circulação da 
mistura ligante betuminoso-aditivo. Preferencialmente, deve-se fazer esta mistura com 
a circulação do ligante betuminoso, no caminhão. 

Antes de serem iniciadas as operações de execução do tratamento, proceder-se-á a 
uma varredura da pista imprimada, eliminando todas as partículas de pó. 

Os materiais betuminosos são aplicados de uma só vez em toda a largura a ser 
tratada, no máximo em duas faixas. A aplicação será feita de modo a assegurar uma 
boa junção entre duas aplicações adjacentes. O distribuidor deve ser ajustado e 
operado de modo a distribuir o material uniformemente sobre a largura determinada. 
Depósitos excessivos de material betuminoso devem ser prontamente eliminados. 

Imediatamente após a aplicação do material betuminoso, o agregado especificado deve 
ser uniformemente espalhado, na quantidade indicada no projeto. O espalhamento será 
realizado pelo equipamento especificado. Quando necessário, para garantir uma 
cobertura uniforme, a distribuição poderá ser complementada por processo manual 
adequado. Excesso de agregado deve ser removido antes da compressão. 

A extensão de material betuminoso aplicado, deve ficar condicionada à capacidade de 
cobertura imediata com agregado. No caso de paralisação súbita e imprevista do carro 
distribuidor de agregados, o agregado será espalhado, manualmente, na superfície já 
coberta com o material betuminoso. 
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O agregado deve ser comprimido em sua largura total, o mais rápido possível, após a 
sua aplicação. A compressão deve ser interrompida antes do aparecimento de sinais 
de esmagamento do agregado. 

A compressão deve começar pelos bordos e progredir para o eixo, nos trechos em 
tangente e nas curvas, deverá progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais 
alto, sendo cada passagem do rolo recoberta, na vez subseqüente, de pelo menos a 
metade da largura deste. 

O trânsito pode ser permitido, sob controle, após a compressão do agregado. O trânsito 
não será permitido quando da aplicação do material betuminoso ou do agregado. 

Só deverá ser aberto após a compressão terminada. Entretanto, em caso de 
necessidade de abertura do trânsito antes de completar a compressão, deverá ser feito 
um controle, para que os veículos não ultrapassem a velocidade de 10 km / hora. 
Decorridas 24 horas do término da compressão, o trânsito deve ser controlado, com 
velocidade máxima de 40 km / hora. No caso de emprego de asfalto diluído, o trecho 
não deve ser aberto ao trânsito, até que o material betuminoso tenha secado e que os 
agregados não sejam mais arrancados pelos veículos. De 5 a 10 dias após abertura do 
trânsito, deverá ser feita uma varredura dos agregados não fixados pelo ligante. 

19.12.5. CONTROLE 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia 
indicada pelo DNER, e satisfazer às especificações em vigor. 

19.12.6. CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 

O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

19.12.7. CIMENTO ASFÁLTICO 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

1 índice Pfeiffer, para cada 500 t; 
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1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegará obra; 

1 curva de viscosidade x temperatura a cada 200 t. 

19.12.8. ASFALTOS DILUÍDOS 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

1 ensaio de destilação, para cada 100 t; 

1 curva de viscosidade x temperatura a cada 200 t. 

19.12.9. EMULSÕES ASFÁLTICAS 

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que chegar à 
obra; 

1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t; 

1 curva de viscosidade x temperatura a cada carregamento a ser utilizado na 
obra quando a emulsão utilizada for a RR-2C. 

19.12.10. CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

2 análises granulométricas, para cada dia de trabalho; 

• 	1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m3; 

1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da 
natureza do material; 

1 ensaio de densidade, para cada 900 m3; 
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1 ensaio de adesividade, para o carregamento de ligante betuminoso a ser 
utilizado na obra e sempre que houver variação da natureza do material. 

19.12.11. CONTROLE DO MELHORADOR DE ADESIVIDADE 

O controle do melhorador de adesividade constará do seguinte: 

1 ensaio de adesividade, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

1 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante 
betuminoso. 

19.12.12. CONTROLE DE TEMPERATURA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE 
BETUMINOSO 

A temperatura de aplicação deve ser a especificada para o tipo de material betuminoso 
em uso. 

19.12.13. CONTROLE DE QUANTIDADE DO LIGANTE BETUMINOSO 

O controle de quantidade do material betuminoso será feito mediante a pesagem do 
carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo 
possível a realização do controle por esse método, admitem-se as seguintes 
modalidades: 

Coloca-se na pista uma bandeja, de peso e área conhecidos. Mediante uma 
pesagem, após a passagem do carro distribuidor, tem se a quantidade de 
material betuminoso usada. 

Utiliza-se uma régua de madeira, pintada e graduada, tal que forneça, 
diretamente, por diferença de alturas do material betuminoso no tanque do 
carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade do material 
consumido. 

19.12.14. CONTROLE DA QUANTIDADE E UNIFORMIDADE DO AGREGADO 

Devem ser feitos para cada dia de operação, pelo menos dois controles da quantidade 
de agregado aplicado. Este controle é feito colocando-se na pista, alternadamente, 
recipientes de peso e área conhecidos. Por simples pesadas, após a passagem do 
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distribuidor, ter-se-á a quantidade de agregado realmente espalhada. Este mesmo 
agregado é que servirá para o ensaio de granulometria, que controlará a uniformidade 
do material utilizado. 

19.12.15. CONTROLE DE UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO DO MATERIAL 
BETUMINOSO 

Deve ser feita uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa controlar a 
uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser efetuada fora da pista, ou na 
própria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha, colocada abaixo 
da barra, para recolher o ligante betuminoso. 

19.12.16. CONTROLE GEOMÉTRICO 

O controle geométrico, no tratamento superficial, deverá se dar através de uma 
verificação do acabamento da superfície. Para tanto, usar-se-á duas réguas, uma de 1 
m e outra de 3 m de comprimento, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo 
da via, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de 
contato, não deve exceder 0,5 cm, quando verificada com qualquer das duas réguas. 

19.13. CONCRETO BETUMINOSO PRÉ-MISTURADO A FRIO 

19.13.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços relativos ao concreto 
pré-misturado a frio. 

19.13.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Concreto pré-misturado a frio é o produto resultante da mistura, em equipamento 
apropriado, de agregados minerais e emulsão asfáltica ou asfalto diluído, espalhado e 
comprimido a frio. 

Esta mistura de agregado e ligante pode ser complementada ou não com filler, onde o 
agregado é utilizado a frio e o ligante na temperatura convencional de aplicação. 

19.13.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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O pré-misturado a frio pode ser utilizado como camada de regularização, como base ou 
como revestimento, além de serviços de conservação. 

As camadas podem ter espessuras compactadas, variando de 3 a 20 cm, dependendo 
do tipo de serviço e granulometria final da mistura. 

19.13.4. MATERIAIS ASFÁLTICOS EMPREGADOS 

19.13.4.1. EMULSÃO ASFÁLTICA 

Os materiais asfálticos diluídos podem ser de graduação aberta, de ruptura média, com 
utilização geral em pré-misturados abertos ou semi-densos. É o caso do RM-1C, RM-
2C e RL-1C. 

Podem ser de graduação densa, de ruptura lenta, com utilização em pré-misturados 
bastante densos. Podem também ser utilizados os asfaltos diluídos CR-250 e CR-800, 
mas devido a nova orientação adotada pela Petrobrás visando a economia das frações 
leves do petróleo, atualmente não está fabricando esses dois tipos de asfaltos diluídos. 
É ocaso do RM-1C (pouco uso), RM-2C (pouco uso) e RL-1C. 

19.13.4.2. ASFALTO DILUÍDO 

Quanto ao asfalto diluído, os materiais asfálticos empregados de graduação aberta se 
dividem em: CR-250 e CR-800 e ainda o CM-800, e de graduação densa: CR-250 e 
CM-250. 

19.13.5. EXECUÇÃO 

Faz-se necessário para a sua execução a utilização dos seguintes equipamentos: 

Depósito para o ligante, sem necessidade de aquecimentos (exceto para os 
CR-800 e CM-800 em regiões muito frias), dotado de bomba de engrenagens 
para a circulação do ligantes, de modo a mantê-lo homogêneo. 

A capacidade mínima de estocagem deve ser 20.000 litros. 

As usinas de solo e brita graduada se aplicam muito bem ao pré-misturado 
com emulsões, atingindo produções superiores a 100 Uh. Há uma enorme 
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variedade de equipamentos a serem escolhidos em função, principalmente, do 
volume e prazo do serviço, além do aproveitamento de facilidades já 
existentes. 

Igualmente, podem ser usadas as usinas de concreto asfáltico, dispensando-
se a secagem dos agregados, quando usar emulsões. 

Numa escala de produção intermediária, são utilizadas usinas projetadas para 
pré-misturados do tipo "pug-mill", ou ainda, argamassadeiras horizontais 
dotadas de dosadores e pás de arraste de agregados, que promovem misturas 
contínuas e descontinuas respectivamente. 

Para pequenas produções, em bateladas, utilizam-se betoneiras comuns, 
preferindo-se as de eixo horizontal, embora as do tipo "pera" (eixo vertical) 
possam também ser usadas. 

A utilização de misturadores do tipo "eixo sem fim" requer cuidados especiais, 
principalmente com emulsões. 

Para estocagem de agregados devem ser previstos, normalmente, silos ou 
depósitos para 3 materiais. 

Facilidades para permitir eventual molhagem dos agregados, são convenientes: 

Caminhões basculantes são utilizados para o transporte da mistura. Nos 
pequenos canteiros são utilizados carrinhos de mão com pneus; 

Acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura segundo as 
especificações requeridas. Podem ser utilizadas, ainda, moto-niveladoras e 
espalhadoras de solo, sem maiores restrições para o caso de camadas de 
base, mas com bastante restrições no caso de camadas de revestimento, face 
à frequente segregação que provocam. 

O espalhamento manual deve ficar restrito ao serviço de "tapa-buracos" ou de 
pequenos "panos" descontínuos. 

O equipamento para compressão deverá, preferencialmente, ser um rolo 
vibratório, liso, autopropulsor, com frequência controlada, ou rolo pneumático, 
de pressão variável, autopropulsor. Um rolo liso, Tandem, 8 a 10 t, também 
pode ser utilizado, ficando restrito a serviços de menor responsabilidade, onde 
possa ser tolerado um menor grau de compactação, deixando por conta do 
trânsito o adensamento definitivo. 

REVISÃO MARÇO/2007. PÁG. 582/638- PARTE C 



js 
DEOP•MG 

1913.6. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Embora não existam especificações rígidas para o pré-misturado a frio, alguns valores 
e métodos de controle e execução já estão bastante testados, sendo sua observação, 
além das normais precauções técnicas, fator decisivo na qualidade da obra. Assim, 
para cada serviço, deve ser escolhida uma faixa granulométrica adequada, calculada, 
na composição da mistura e no teor ideal do ligante. Esta é a fase de projeto, em 
laboratório, que pode sofrer as eventuais adaptações de campo. 

Na fase de execução, devem ser controlados o teor de ligante, a granulometria da 
mistura e a densidade após à compactação. É desejável o controle da estabilidade já 
que, embora inexistindo especificações, possibilite a obtenção de valores 
comparativos. 

Da literatura e experiência sobre o assunto, podem ser alinhadas as seguintes 
recomendações: 

Para a mesma granulometria, quanto mais "pesado" o diluente, mais longa a 
estocagem da mistura; 

Massa muito estocável é de cura mais demorada, podendo apresentar 
problemas de retenção do diluente nos pré-misturados densos. Pré-misturados 
de estocagem prolongada (diluente "pesado") devem, portanto, ser mais 
abertos e reservados para serviços de conservação; 

Para camadas de rolamentos, o pré-misturado deve ser denso, com diluente o 
mais "leve" possível ou sem ele; 

, É necessária uma aeração mínima de 2 horas da massa espalhada, para 
permitir a evaporação do diluente caso seja presente, antes do início da 
compressão; 

. A compressão com rolo de pneus deve ser feita partindo de uma pressão de 
cerca de 50 libras/pol2 e que deve subir gradativamente até atingir 100 a 120 
libras/pol2 (não há problema, pois a massa é fria). O rolo liso promove o 
acabamento da camada. 

Após a abertura ao trânsito, é normal um ligeiro aumento da densidade. 

19.13.7. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS 
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Os agregados e a emulsão asfáltica deverão ser examinados em laboratório e 
satisfazer as especificações em vigor. 

19.13.8. CONTROLE DE QUANTIDADE DA EMULSÃO ASFÁLTICA 

Deverão ser feitas extrações de betume em amostras coletadas na pista. 

19.13.9. CONTROLE DE GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS 

Serão feitas granulometrias após extrações em amostras citadas anteriormente. 

19.14. LAMA ASFÁLTICA 

19.14.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços relativo a lama asfáltica. 

19.14.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Lama asfáltica é a associação, em consistência fluida, de agregados ou misturas de 
agregados miúdos, material de enchimento (filiar), emulsão asfáltica e água, 
devidamente espalhada e nivelada. 

19.14.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.14.3.1. MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo 
DNER. 

19.14.3.1.1. MATERIAL BETUMINOSO 

O material betuminoso a ser empregado é a emulsão catiônica tipo RL-1C. 
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19.14.3.1.2. AGREGADO MIÚDO 

Será constituído de areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas 
individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade. Deverá estar 
livre de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá ter boa adesividade com 
emulsão asfáltica e apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 40. 

19.14.3.1.3. MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) 

O material de enchimento deverá satisfazer à seguinte granulometria especificada 
abaixo: 

a. GRANULOMETRIA DO FILLER 

Peneira \ Porcentagem em peso passando: 

N° 40: 100 

N° 80: 95 — 100 

N° 200: 65 — 100 

Deverá ser usado cimento Portland, admitindo-se também o uso de material de 
enchimento calcário (pó de pedra). 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

19.14.3.1.4. ÁGUA 

Deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais á 
ruptura da emulsão asfáltica. Será empregada na quantidade necessária a promover a 
consistência adequada. 

19.14.3.2. COMPOSIÇÃO DA MISTURA 
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A dosagem adequada da lama asfáltica será realizada com base no ensaio de 
desgaste "Wet Track Abrasion Test". O valor máximo tolerado é de 0,11 g/cm2 (100 
g/pol2 ). 

19.14.3.3. QUANTIDADES 

Dependendo do estado do pavimento existente e da finalidade da aplicação da lama 
asfáltica, a taxa de aplicação variará, aproximadamente, de 2 a 4 kg/m2 para misturas 
finas, de 4 a 6 kg/m2 para misturas médias e de 4 a 10 kg/m2 para misturas grossas. 

Deverá ser espalhada em camada uniforme, na espessura do diâmetro máximo dos 
agregados. 

19.14.4. ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 
dada a ordem de serviço. 

19.14.4.1. EQUIPAMENTO DE LIMPEZA 

Para a limpeza da superfície utilizam-se vassouras mecânicas ou jato de ar 
comprimido, ou qualquer outro equipamento permitido pela FISCALIZAÇÃO. 

19.14.4.2. EQUIPAMENTO DE MISTURA E DE ESPALHAMENTO 

A lama asfáltica deve ser executada por equipamento apropriado, que apresente as 
seguintes características mínimas: 

Silo para o agregado miúdo, com capacidade mínima de 3 m3. 

Depósitos separados, para água e emulsão asfáltica, com capacidade 
individual mínima de 1500 litros; 

Depósito para material de enchimento, com alimentador automático; 

Sistema de circulação e alimentação do ligante betuminoso, correlacionado, 
por acoplagem direta ou não, com sistema de alimentação do agregado miúdo, 
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de modo a assegurar perfeito controle do traço, quer em operação continua, 
quer em operação por traço; 

, Sistema misturador, "Pugmill", do tipo de pás móveis a corpo fixo, capaz de 
processar uma mistura uniforme e de despejar a massa diretamente sobre a 
pista, em operação continua, sem processo de segregação; 

, Chassi — Todo o conjunto descrito nos itens anteriores é montado sobre um 
chassi móvel autopropulsado, ou atrelado a um cavalo mecânico, ou trator de 
pneus. Um chassi de caminhão é preferível a qualquer outro, devido à maior 
mobilidade e ao mais fácil controle da velocidade de operação; 

, Caixa distribuidora — Esta peça se apoia diretamente sobre o pavimento e é 
atrelada, por correntes, ao chassi. Deverá ser montada sobre borracha 
neoprene, ter largura regulável para 3,5 m (meia pista) e ser suficientemente 
pesada para garantir uniformidade de distribuição e bom acabamento. 

Deverá ser atrelada na parte traseira da caixa uma lona com comprimento igual a esta 
largura de 80 a 100 cm. 

Em casos especiais, a critério da FISCALIZAÇÃO, a mistura pode ser executada, na 
pista, manualmente. Neste processo, a mistura é realizada em betoneiras, derramada 
diretamente sobre a pista e espalhada uniformemente por operários munidos de rodas 

vassourões apropriados. O processo manual é, entretanto, falho e moroso, podendo 
ser adotado apenas, em obras de pequeno vulto. 

19.14.5. SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E PREPARO DA PISTA 

Nas vias com tráfego, os serviços com lama asfáltica exigem uma sinalização muito 
eficiente. 

Para as emulsões catiônicas, dependendo das condições de umidade e temperatura do 
ar, o prazo mínimo de interrupção, da faixa trabalhada, considerando o tempo de 
operação e o de ruptura da emulsão, deverá variar entre 1 e 4 horas. 

O tráfego deverá ser desviado da faixa a ser trabalhada (meia pista), numa extensão 
mínima de 100 m. A faixa deverá ser muito bem limpa, com vassouras mecânicas ou 
manuais. Ao mesmo tempo será feita inspeção da faixa, para assinalar qualquer trinca, 
fissura ou outros pequenos defeitos do pavimento, os quais deverão ser corrigidos, 
com a própria lama asfáltica, aplicada por irrigadores manuais do tipo bico de pato. 
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19.14.6. ESPALHAMENTO DA LAMA ASFÁLTICA 

Uma vez preparada e sinalizada a pista, o equipamento será colocado em posição, 
com a caixa distribuidora perfeitamente centrada, em relação à faixa de trabalho. Com  
mangueira d'água do equipamento, umedece-se toda a superfície do pavimento, 
correspondente a área de distribuição da caixa, a fim de se reduzir a avidez do 
revestimento e retardar a penetração da emulsão. A partir do inicio da operação, esse 
umedecimento é realizado pela barra espargidora do equipamento. Abrem-se todas as 
comportas de alimentação dos agregados, emulsão, água e material de enchimento, de 
acordo com o traço projetado e as tabelas de abertura do equipamento, pondo o 
"Pugmill" a funcionar, até produzir quantidade de massa suficiente à alimentação de 
toda a área interna da caixa distribuidora. 

Além do operador da máquina, haverá um operário, de cada lado da caixa, munido de 
rodo de borracha, promovendo, quando necessário, uniformidade de distribuição da 
massa dentro da caixa distribuidora. 

Com velocidade uniforme, mais reduzida possível, é dada a partida do veiculo e 
iniciada a operação. Em condições normais a operação se processa com bastante 
simplicidade. A maior preocupação requerida consiste em, da parte do operador, 
observar a consistência da massa, abrindo ou fechando a alimentação d'água, de 
modo a obter uma consistência uniforme e, da parte dos operários auxiliares, em 
manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de massa. 

19.14.7. LIMPEZA E PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Logo após a descarga completa do equipamento, a máquina será retirada da pista e 
estacionada em local apropriado, para se proceder à sua indispensável limpeza, antes 
que se inicie o rompimento da emulsão retida nas suas diversas peças. As partes 
principais a serem limpas são a bomba de emulsão e as borrachas neoprene da caixa 
distribuidora. A bomba de emulsão é facilmente limpa com a introdução e circulação de 
pequena quantidade de óleo diesel. As demais peças podem ser limpas com auxílio da 
mangueira d'água do equipamento, desde que ainda não se tenha processado a 
quebra da emulsão. 

Além dessa limpeza especial, que deverá ser realizada logo após cada operação do 
equipamento, deverá haver uma limpeza geral, no final de cada dia de serviço, a fim de 
garantir a preservação de equipamento. 

19.14.8. CORREÇÃO DE FALHAS E COMPACTAÇÃO PELO TRÁFEGO 
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As possíveis falhas de execução, tais como escassez ou excesso de massa, 
irregularidades na emenda de faixas etc., deverão ser corrigidas imediatamente após a 
execução. A escassez é corrigida com adição de massa e os excessos, com a retirada, 
por meio de rodos de madeira, ou de borracha. Após estas correções, a superfície 
áspera deixada, será alisada com a passagem suave de qualquer tecido espesso, 
umedecido com a própria massa, ou com emulsão. Os sacos de aniagem são os mais 
adequados para o acabamento final dessas correções. 

Duas ou três horas após o espalhamento da lama asfáltica, com emulsão catiônica, a 
superfície tratada deverá ser submetida à ação compactadora e de alisamento pelo 
tráfego. É importante que a faixa trabalhada seja reaberta ao tráfego, logo que a massa 
de lama asfáltica tenha adquirido consistência suficiente para não se deixar desagregar 
pela passagem dos veículos. 

Em vias sem tráfego, serão, preferencialmente, empregados rolos pneumáticos 
compactadores. 

19.14.9. CONTROLE 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia 
indicada pelo DNER. 

19.14.10. CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 

O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

. 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio de resíduo por evaporação, para o carregamento a ser utilizado na 
obra; 

1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

. 1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t; 

1 ensaio de carga de partícula, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

1 ensaio de mistura com cimento para o carregamento a ser utilizado na obra. 
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19.14.11. CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

2 ensaios de granulometria de cada agregado por dia de trabalho; 

2 ensaios de adesividade, a cada lote de agregado que chegar a obra; 

1 ensaio de equivalente de areia, por dia. 

19.14.12. CONTROLE DE QUANTIDADE DO LIGANTE BETUMINOSO 

A quantidade de ligante betuminoso deverá ser determinada, pelo menos duas vezes 
por dia, fazendo-se a extração do betume com aparelho Soxhlet. A porcentagem de 
ligante poderá variar, no máximo, ± 0,5% da fixada no projeto. 

19.14.13. CONTROLE DE GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS 

O controle da graduação da mistura de agregados deverá ser feito, no mínimo, duas 
vezes por dia e as tolerâncias serão admitidas de acordo com o traço pré determinado. 

19.15. REVESTIMENTO COM ALVENARIA POLIÉDRICA 

19.15.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para a execução dos serviços de revestimento em 
alvenaria poliédrica. 

19.15.2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Esta especificação aplica-se à execução de revestimentos em alvenaria poliédrica 
constituídos de materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, 
rejuntados com areia e assentes em um colchão de areia espalhado sobre a base de 
solo estabilizado. Trata também da remoção e da reconstrução do revestimento, para 
fins de substituição e manutenção. 
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Pedras mestras são os primeiros poliedros assentados, em alinhamentos paralelos ao 
eixo da pista, destinados a servir de guia para o assentamento dos demais. 

19.15.3. ESPECIFICAÇÕES 

19.15.3.1. MATERIAIS 

O revestimento em alvenaria poliédrica será executado com materiais autorizados pela 
FISCALIZAÇÃO e que preencham os seguintes requisitos: 

19.15.3.2. MATERIAL PÉTREO POLIÉDRICO 

O material pétreo poliédrico a ser utilizado deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

Resistência à compressão simples maior do que 1000 kg/cm2 ; 

Peso especifico aparente mínimo de 2400 kg/m3 ; 

Absorção de água, após 48 horas de imersão, inferior a 0,5% em peso; 

Dimensões: o material pétreo poliédrico deverá ter uma face para rolamento, 
mais ou menos plana, que se inscreva em círculos de raios entre 0,05 me 0,10 
m, e uma altura variável entre 0,10 e 0,15 m. 

19.15.3.3. MATERIAL DE ENCHIMENTO E FIXAÇÃO DO MATERIAL PÉTREO 
POLIÉDRICO 

Este material deverá ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, de areia, 
finos de minério ou outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO, isentas de torrões de 
terra. 

19.15.3.4. MATERIAL PARA A CAMADA DE RECOBRIMENTO 

O material usado para a camada de recobrimento deverá ter as mesmas características 
do material de enchimento. 

19.15.4. EQUIPAMENTOS 
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São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução do revestimento em 
alvenaria poliédrica, e para a sua remoção: 

19.15.4.1. PARA EXECUÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

. Carro-tanque com distribuidor de água; 

, Rolo Tandem de 10 e 12 toneladas; ou rolo compactador de 3 rodas; 

, Ferramentas manuais adequadas ao serviço; 

, Caminhões basculantes para o transporte; 

, Motoniveladoras. 

19.15.4.2. PARA A REMOÇÃO 

Motoniveladoras com escarificador; 

Trator com lâmina; 

, Pá carregadeira; 

, Daminhões basculantes; 

, Ferramentas manuais. 

Além destes poderão ser usados outros equipamentos aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

19.15.5. CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO REVESTIMENTO 

O material de enchimento e fixação do material poliédrico deverá ser espalhado manual 
ou mecanicamente sobre a base numa espessura uniforme de 8 cm. 

Sobre essas serão assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirão de 
referência para o assentamento das demais. Essas pedras mestras deverão ser 
assentadas com espaçamento de cerca de 1,50 a 2,00 m no sentido transversal da via, 
a partir do eixo e de 4,00 m no sentido longitudinal, de conformidade com as partes 
transversal e longitudinal constantes do projeto. Desta maneira forma-se um reticulado 
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que facilitará o trabalho de assentamento, evitando desvios em relação aos elementos 
do projeto. 

Segue-se o assentamento das demais pedras, com as faces de rolamento 
cuidadosamente escolhidas pelo calceteiro, que fixará, com o martelo, no material de 
enchimento, com estas faces para cima. As pedras deverão ficar entrelaçadas e bem 
cuidadas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, e que as faces superiores 
não apresentem saliências acentuadas, uma em relação às outras. Por isto, o 
calceteiro deve ser cuidadoso, não só quanto à face de rolamento, quanto à de encosto 
entre duas pedras. 

As juntas maiores serão tomadas com lascas de pedras e as menores com o material 
de enchimento e fixação. 

Após o assentamento das pedras deverá ser espalhada uma camada de material de 
enchimento, com 2 cm de espessura, sobre o calçamento, forçando-se a penetração 
desse material nas juntas dos poliedros, por meio de vassourões adequados, ou 
irrigação em quantidade que não carreie o material, mas apenas facilite a penetração 
nas juntas. 

Deverão ser executadas, nos cruzamentos, fileiras de guias transversais à pista de 
rolamento das vias secundárias, paralelamente ao eixo da via principal obedecendo o 
nivelamento do revestimento. 

Em rampas superiores a 12% e inferiores a 20% deverão ser executadas, de 30 em 30 
m, fileiras de guias (meios-fios) transversais à pista de rolamento, com a finalidade de 
evitar o escorregamento do calçamento. Em rampas superiores a 20%, o espaçamento 
poderá cair para 10 m. 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento dos poliedros, o calçamento será 
devidamente compactado. 

A rolagem deverá progredir, nas tangentes, das bordas para o centro, paralelamente ao 
eixo da pista, do modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de 
rolamento, até completar fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar 
mais movimentação alguma das pedras pela passagem do rolo. Nos trechos em curva 
a progressão do rolo deverá ser do bordo interno da curva para o bordo externo. 
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Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, 
deverá ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os poliedros com maior ou 
menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente à total correção 
do defeito. 

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser executada 
por meio de soquetes manuais adequados. Durante todo o período de construção do 
pavimento, e até o seu recebimento definitivo, os trechos em construção e o pavimento 
pronto deverão ser protegidos contra os elementos que possam danificá-lo. As águas 
pluviais deverão ser desviadas por meio de valetas provisórias e o tráfego deverá ser 
proibido sobre a pista cujo pavimento estiver em construção. 

Quando a via não possuir meios-fios, o acabamento lateral do revestimento será 
executado com cordões ou feutos, que são peças de rocha ou concreto, com seção 
retangular ou trapezoidal, destinadas a serem assentadas com a face superior 
coincidindo com a superfície de rolamento dos poliedros, com a finalidade de proteger 
os bordos do pavimento. As dimensões dos cordões serão estabelecidas no projeto, 
podendo ser utilizadas as peças de meio-fio pré-moldadas. 

19.15.6. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO PAVIMENTO 

Quando se tratar de segmento de via cujo revestimento de alvenaria poliédrica será 
substituído por outro tipo de revestimento, a demolição deverá ser feita com 
motoniveladora e escarificador. Após revolver o revestimento, as pedras e o material de 
enchimento e fixação serão devidamente amontoados para fins de carregamento em 
caminhões e transporte para locais determinados pela FISCALIZAÇÃO. Estas 
operações, devem ser realizadas com o máximo cuidado, para que a base não seja 
danificada. Por isto deverão ser usados, de preferência, pás carregadeiras e tratores 
com pneus. 

Quando os serviços de demolição e remoção forem localizados, para fins de 
manutenção do revestimento ou abertura de valas, as pedras deverão ser removidas 
com utilização de ferramentas manuais. As pedras retiradas serão lançadas 
lateralmente para o reaproveitamento, tão logo tenham sido sanados os defeitos locais 
e reaterradas as valas. 

A reconstrução do revestimento será executada seguindo as mesmas instruções do 
subitem anterior, no que couber, considerando-se pequenas áreas a serem 
recuperadas. A compactação poderá ser feita com sapos mecânicos ou soquetes 
manuais, se não se dispuser de rolos mais pesados. 

REVISÃO MARÇO/2007 - PÁG. 594/638 - PARTE C 



DEOP•MG 

19.15.7. REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE ALVENARIA POLIEDRICA 

Em situação em que o órgão municipal contratante autoriza o revestimento asfáltico 
sobre alvenaria poliédrica, recomenda-se manter a camada asfáltica, em relação ao 
espelho do meio-fio, um espaço de 50 cm. Este espaço, será substituído pelo próprio 
calçamento poliédrico, com o objetivo de não obstruir as saídas pluviais das edificações 
lindeiras. 

19.15.8. CONTROLE TECNOLÓGICO 

Antes de iniciados os serviços, deverão ser feitos com a pedra a ser utilizada, os 
ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade "Soundnes Test". O desgaste não 
deverá ser superior a 40% e a durabilidade não deverá apresentar perdas maiores que 
12%, quando submetida à exposição de 5 ciclos. 

19.15.9. CONTROLE GEOMÉTRICO 

O pavimento pronto deverá ter forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e 
seção transversal-tipo, estabelecidos pelo projeto, com as seguintes tolerâncias: 

Tolerância das dimensões dos poliedros depois de assentados: serão 
tolerados, na fileira completa, no máximo 20% de poliedros com dimensões 
diferentes do estabelecido nesta especificação. A altura do poliedro nas 
sondagens feitas em diversos pontos escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, não 
poderá exceder em mais de 10% fora dos limites estabelecidos nesta 
especificação. 

, Tolerância da superfície: a face do calçamento não deverá apresentar, sob 
uma régua rígida de 2,50 m a 3,00 m de comprimento, disposta em qualquer 
direção, uma flecha superior a 10 mm em qualquer direção. 

Tolerância de espessura: a altura da camada de enchimento e fixação, mais a 
dos poliedros, depois de comprimidos, nas sondagens feitas em diversos 
pontos escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, não poderá diferir em mais de 5% da 
espessura fixada pelo projeto. 

O pavimento deverá ser entregue ao tráfego somente depois de estar totalmente 
concluído, isto é, depois da compressão final. No caso de demolição de revestimento, 
deverá haver um controle visual com relação às danificações que poderão acontecer 
na base. 
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Quando houver reconstrução do revestimento poliédrico em pontos localizados, será 
feito somente o controle referente à superfície. 
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20. GRUPO 20— URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

20.1. MEIO-FIO 

20.1.1. CONCEITUAÇÃO 

Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentação da faixa 
do passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente. 

Os meios-fios pré-moldados tipo A e tipo B são de aplicação geral, em função da 
indicação do projeto. 

O meio-fio moldado "in loco" com as mesmas dimensões do meio-fio tipo A, tem 
aplicação limitada às vias com greide longitudinal máximo de 17% e com baixas taxas 
de ocupação urbana, devido a dificuldades operacionais do equipamento de extrusão. 

20.1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O concreto deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com 
resistência mínima de 18 MPa. 

O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, à 
norma especifica. 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 
substâncias orgânicas. 

O concreto para constituição do meio-fio moldado "in loco" deve ter slump baixo, 
compatível com o uso de equipamento extrusor. Após a passagem da máquina 
deverão ser induzidas juntas de retração pelo enfraquecimento da seção com 
espaçamento de 5,00 m, através do uso de vergalhão DN 12,5 mm produzindo sulco 
de 2,00 cm. 

As peças pré-moldadas de concreto devem ter as dimensões e formas estabelecidas 
na Figura 1, e devem ser produzidas com usos de formas metálicas, de modo a 
apresentarem bom acabamento. 

Em qualquer situação os meios-fios deverão ser escorados por solo compactado e 
revestido ou não por passeio, nas dimensões indicadas na Figura 1. 
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Passeio ou terreno apiloado 

Meio-fio - concreto fck > ou = 13,5 MPa 

Figura 1 - Detalhe de assentamento de meio-fio, sarjeta e passeio 

Passeio ou terreno apiloado 

Concreto fck => 18MPa 

1 	 
Mínimo - 100 

   

   

Pavimento  

    

     

Raterro manual  
CORTE - TIPO "A" 

16,7 I 

Passeio ou terreno aplicado 

Mínimo- 100 

,5 

Raterro manual  
CORTE - TIPO "B" 

Concreto fck => 18MPa 

Pavimento 

Figura 2 - Meio-fio pré-moldado tipos A e B 
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Execução 

Aplicar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensões das 
peças fornecidas atendem as especificações da norma. 

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas 
cavidades e bolhas. 

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos 
bordos, por pancadas e entrechoques. 

Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos 
serviços. 

Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o 
assentamento, por causar esforços concentrados e conseqüente recalque, 
desalinhamento e retrabalho no serviço em execução. 

Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução. 

Concordar possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se 
quinas e saliências. 

Empregar nas curvaturas de raio mínimo, peças de comprimento metade do padrão, 
para melhor concordância e simetria. 

Reforçar as curvaturas de raios mínimos, em canteiros centrais de vias, assentando as 
peças em colchão de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma 
resistência do meio-fio. 

Não empregar pedaços de tijolos embutidos na junção do meio-fio com a cantoneira de 
boca de lobo. 

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder o alinhamento pela face 
de topo, desprezando as irregularidades da face espelho. 

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados. 
Filetar o rejuntamento das peças com ferramenta apropriada. 

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da 
execução da sarjeta. 

Controle 
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Os concretos empregados deverão ser submetidos aos ensaios prescritos nas normas 
da ABNT. 

Para aceitação das peças pré-moldadas e após a cura do meio-fio moldado "in loco", 
deverão ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR-7584. 

20.1.3. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

20.1.3.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes básicas para os serviços de remoção e reassentamento de 
meio-fio. 

20.1.3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução 
dos serviços de remoção de meios-fios de granito ou concreto nos locais previamente 
indicados, bem como a execução dos serviços de realinhamento de meio-fio com 
rejuntamento de argamassa de cimento e areia. 

Remoção de meio-fio 

EQUIPAMENTOS 

Serão empregados os seguintes equipamentos: 

Ferramentas manuais, tais como: alavanca, pás, picaretas etc.; 

Retroescavadeira ou pá-carregadeira; 

EXECUÇÃO 

Compreenderá a retirada dos meios-fios e sua disposição em local próximo e 
apropriado para o posterior reaproveitamento ou transporte, evitando-se obstáculos ao 
tráfego de obra e usuários. A execução deverá ser efetuada de forma cuidadosa para 
evitar danos às peças, bocas de lobo, condutos subterrâneos, passeios etc. 

Reassentamento de meio-fio 

Este serviço compreende a operação manual realizada com o objetivo de realinhar o 
meio-fio existente, através de deslocamentos laterais e/ou verticais, utilizando-se para 
isso de ferramentas apropriadas e da aposição sobre a base já concluída, de material 
granular de características técnicas iguais ou superiores ao material constituinte da 
mesma. 
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MEIO-FIO 

Será utilizado o meio-fio existente, podendo, em determinados casos, de acordo com o 
estado da peça e a critério da FISCALIZAÇÃO, ser trocada por outra nova. 

CIMENTO E AREIA PARA O REJUNTAMENTO 

O cimento poderá ser do tipo Portland comum, devendo satisfazer as prescrições da 
NBR-5736. 

A areia empregada deverá ser quartzosa, natural e de granulometria fina. Deve ser 
limpa e não apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica e 
outras impurezas. 

MATERIAIS DE ENCHIMENTO 

Deverão ser do tipo solo estabilizado granulometricamente, e atender às 
especificações vigentes. 

EQUIPAMENTOS 

Serão utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aço, carrinho de mão, colher 
de pedreiro, pás de corte, pás de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 
kg e área de contato com um diâmetro de 6 a 8 cm, fio de náilon etc. 

EXECUÇÃO 

Estabelecidas através de projetos, as correções geométricas das alturas e dos 
alinhamentos serão definidas "in loco" através de um fio de náilon esticado e com 
referências topográficas não superiores a 20,00 m (tangentes horizontais e verticais) e 
em 5,00 m nos trechos curvos (horizontais ou verticais). 

Nos encontros de ruas (esquinas), a marcação de pequenos raios horizontais sempre 
que as condições topográficas permitirem, deverá ser realizada com cintel. Nestas 
condições, os meios-fios existentes e em desacordo com os alinhamentos e alturas 
projetadas, serão realinhados através das operações manuais descritas: inicialmente, o 
material de encosto (aterros existentes junto ao meio-fio do lado dos passeios) será 
removido em uma faixa de 15 cm de largura e, ao longo do comprimento do meio-fio 
em uma altura igual a do meio-fio assentado. 

Com auxilio de alavancas manuais, o meio-fio receberá esforços laterais até ficar na 
posição do alinhamento projetado. 
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Igual operação se fará apoiando-os com a alavanca, de baixo para cima, com a 
simultânea adição de material de apoio, com a finalidade de erguê-lo e, colocá-lo em 
posição de equilíbrio em aproximadamente 1 cm acima dos demais, após o qual, com 
golpes de soquete manual, será forçado a ficar na posição definitiva do projeto. 

Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento com argamassa de 
cimento e areia, deverá ser recolocado o material de encosto junto ao meio-fio, 
devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória, com os devidos 
cuidados para evitar o desalinhamento das peças. O rejuntamento das peças com 
argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 deverá tomar toda a profundidade da 
junta e externamente não excederá o plano dos espelhos, bem como dos pisos dos 
meios-fios. 

A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm de largura em 
ambos os planos do meio-fio. 

CONTROLE GEOMÉTRICO 

Para efeito de aceitação ou rejeição do serviço, será considerada uma tolerância de 10 
mm nas cotas de projetos, sendo que nos alinhamentos horizontais ou verticais, serão 
tolerados valores inferiores a 5 mm, através de uma régua de 3,00 m de comprimento, 
instalada nos trechos retos em ambos os planos do meio-fio. 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

Os controles tecnológicos serão realizados: 

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais não poderão 
apresentar valores de ISC a 10% dos valores especificados; 

Na compactação dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o 
grau de compactação, quando verificado, não poderá apresentar valores 
inferiores a 80% do grau de compactação obtido em função do ensaio normal 
de compactação. 

20.2. CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 x 10 COM BASE 

20.2.1. OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações, bem como instruções gerais para 
execução de cordão de meio-fio. 

20.2.2. CONCEITUAÇÃO 
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Cordão de meio-fio é a peça de concreto pré-moldado utilizada como delimitador de 
áreas, gramados, canteiros de praças e taludes aleivados, separando-os das áreas 
impermeabilizadas. 

20.2.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água com 
resistência mínima de foi(  = 15 MPa. 

Traço em volume 1:2:2, sendo 50% de brita O e 50% de brita 1. 

Colocar chumbadores quando na concretagem de cordão pré-moldado, de 0 5 mm, 
aço CA-50. 

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial, devendo satisfazer, 
respectivamente, a NBR-7211. Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 
substâncias orgânicas. 

As peças de cordão de meio-fio têm comprimento de 1 m e as cantoneiras 0,40 cm de 
cada lado. Em cada peça deve ser colocado dois chumbadores de 0 5 mm, conforme 
desenho. 

A base de assentamento é constituída de blocos de concreto e = 10 cm, assentados e 
preenchidos com concreto 1:3:6. 

Utilizar formas metálicas, conforme as medidas adotadas no desenho, para o bom 
acabamento das peças. 

Quando houver formação de ângulos de 90°, deverá ser utilizado, também, forma 
metálica, conforme detalhe no desenho, objetivando moldar peça única, colocando, 
necessariamente, um chumbador em cada canto, quando da concretagem. 

Se o ângulo for diferente de 90°, deverá ser colocada uma forma com espessura de 3 
cm no ponto de inflexão, visando dividir a peça em duas partes iguais e ajustar o 
ângulo durante o assentamento. 

O cordão de concreto será executado conforme Figura 3. 
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Figura 3 

20.2A. ENSAIOS 

O concreto deverá ser submetido aos ensaios previstos pela ABNT. Para aceitação das 
peças pré-moldadas, proceder a ensaios de esclerometria conforme a NBR-7584. 

20.3. PASSEIO 

20.3.1. PASSEIO PADRÃO ACABAMENTO MANUAL 

20.3.1.1. OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para 
execução de passeios públicos, envolvendo os seguintes aspectos: 
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Passeio de concreto "in loco"; 

• 	Rebaixo permitido para rampas de garagem; 

Rebaixo recomendado, com passeio revestido com piso antiderrapante (tipo 
braille), para facilitar o trânsito de deficientes físicos e visuais; 

Esquema de concordância de passeios (chanfros) nas interseções de vias 
públicas. 

20.3.1.2. DEFINIÇÕES 

Passeio é a área da plataforma das vias públicas localizada entre o alinhamento dos 
imóveis e o meio-fio e/ou nos canteiros centrais destinado ao tráfego de pedestres, 
conforme Figura. 
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20.3.1.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As normas para a execução de rebaixos e para concordâncias, serão aplicadas a todas 
as vias públicas, conforme indicação do projeto. 

Especificamente para o caso de rebaixos para deficientes físicos, não é conveniente o 
posicionamento de dispositivos de captação de drenagem (bocas-de-lobo) e de outras 
utilidades públicas (hidrantes, postes etc.) no alinhamento das rampas de pedestres. 

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água com as 
seguintes; especificações: 

Concreto moldado "in loco", fd, = 15,0 MPa sarrafeado e desempenado; 

Mureta divisória de concreto fd, = 15,0 MPa; 

Ladrilho hidráulico tipo braille em argamassa 1:3, com resistência fd, = 15,0 
MPa. 

CIMENTO 

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer à norma 
específica, respectivamente. 

AGREGADOS 

Os agregados devem ter diâmetros menores do que um terço da espessura da parede 
das peças e deverá satisfazer a NBR-7211. 

ÁGUA 

A água deverá ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 

substâncias orgânicas. 

ARGAMASSA 

As peças de ladrilho hidráulico serão assentadas sobre o concreto de regularização 
com argamassa, no traço volumétrico 1:3 (cimento e areia). 

PEÇAS 
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As peças serão fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtenção de 
concreto homogêneo e de bom acabamento, dentro das medidas especificadas nos 
projetos. 

PINTURA 

As muretas divisórias de concreto serão pintadas na cor amarela 10 YR 7,5/14 
(PADRÃO ~SEQ. 

CATADIOPTRICO 

Serão instalados catadióptricos (um de cada lado) nas muretas divisórias de concreto 
de dimensões 151 x 31 mm. 

JUNTAS 

O passeio de concreto moldado "in loco" terá juntas secas espaçadas de 3 m, 
constituídas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se ferramentas 
especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar, totalmente a estrutura. 

DIVERSOS 

O terreno de fundação dos passeios deverá ser regularizado e apiloado manualmente, 
até atingir 90% do proctor normal. 

Os rebaixos e concordâncias de passeios deverão ser executados estritamente dentro 
do estabelecido pela padronização. 

ENSAIOS 

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos seguintes ensaios previstos nas 
referidas; normas da ABNT: 

Agregados para concreto: norma específica; 

Cimento Portland: NBRNM-76; 

Cimento: norma especifica. 

As peças pré-moldadas de concreto deverão ser submetidas a ensaios de 
esclerometria, conforme a NBR-7584. 

QUANTIDADES 
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PASSEIO DE CONCRETO 

! 	jcp—is-iáitlániCÇ2  Â4ó: l'iiütbróil' '6Utiif6ASí 

Regularização 
m.,,. too  

Concreto Fek  15 MPa m' / m2  0,06  

Sarrafo m / m2  0,67 

PASSEIO DE LADRILHO 
HIDRÁULICO 

DISCRIMINAÇÃO LINIDADEN QUANTIDADE 

Regularização 
m: / m: 1,00 

Concreto Fek 15 MPa 
3 / m2  0,04 

Argamassa 
m3 /  m2 0,02 

Ladrilho 
m2 / m2 1,00 

MURETA DIVISÓRIA DE CONCRETO 

,DISCRIMINAÇÃO '  `. UNIDADE QUANTIDADE - 

Escavação m' / uni 0,03 

Mureta pré-moldada uni / uni 1  

Reaterro m' / uni 0,01 

Catadióptrico uni / uni 2  

Pintura m2  / uni 0.63 

PASSEIOS DE CONCRETO 

Regularização e apiloamento de terreno de fundação; 

Concreto; 

Demais serviços e materiais atinentes. 

PASSEIOS DE LADRILHOS HIDRÁULICOS 

Regularização e apiloamento de terreno de fundação; 
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Concreto; 

Argamassa; 

Assentamento de ladrilhos hidráulicos; 

Demais serviços e materiais atinentes. 

PARA MURETAS DIVISÓRIAS DE CONCRETO 

Escavação; 

Remoção do material escavado do corpo da obra; 

Apiloamento do fundo da cava; 

Assentamento das peças pré-moldadas; 

Pequenos reaterros para fixação das peças; 

Eventual argamassa para concordância com o revestimento existente 

Pintura; 

Catadióptricos; 

Demais serviços e materiais atinentes. 

20.3.2. PASSEIO PADRÃO COM ACABAMENTO MECANIZADO 

20.3.2.1. OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para 
execução de passeios públicos, utilizando metodologia de execução mecanizada. 

20.3.2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações dos materiais constituintes do serviço serão as mesmas descritas no 
item 19.4.1, exceto no que diz respeito à execução de mureta divisória e revestimento 
em ladrilho hidráulico, que não fazem parte do serviço em questão. 

20.3.2.3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
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Será realizada a limpeza da área onde o passeio será executado, visando a retirada de 
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 

O terreno será devidamente regularizado e compactado. O nivelamento será realizado 
com equipamento de nível a laser, conforme descrito no item a (considerações gerais) 
do Grupo 14— "Pisos". 

Será lançado concreto usinado fek  = 15 MPa, espessura final de 8,0 cm. 

Durante o espalhamento do concreto será instalada na superfície, tela soldada plana, 0 
3,4 mm, malha 15cm (Bematel ou equivalente). 

Em hipótese nenhuma, será aceito a utilização de tela em rolo. 

O concreto será devidamente adensado com o uso de vibradores de imersão e réguas 
vibratórias. 

O acabamento será executado utilizando-se desempenadeira mecânica até que se 
obtenha uma superfície lisa, equivalente à superfície feltrada, obtida no acabamento 
manual. O corte das juntas de dilatação será executado com serra mecânica, provida 
de disco diamantado, formando quadros de no máximo 3 m x 3 m. A profundidade do 
corte será de 3 cm. 

Será efetuada a cura do passeio, submetendo-o a aspersão continua de água, nas 3 
horas subseqüentes à concretagem e durante os 14 dias seguintes. 

20.3.3. PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO ECOLÓGICO OU PISOGRAMA 

20.3.3.1. OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para 
execução de passeios, utilizando metodologia de execução de peças intertravadas pré-
moldadas vazadas e plantio de grama no espaço interior. O gramados é feitos sob 
placas de pisograma. Também conhecido como piso ecológico, o pisograma possui 
uma drenagem de 50 a 100% da água, sendo considerado como área permeável. 

20.3.3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações dos materiais constituintes do serviço serão as constantes no item 
especifico, exceto no que diz respeito à execução de mureta divisória e revestimento 
em ladrilho hidráulico, que não fazem parte do serviço em questão. 

20.3.3.3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
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Será realizada a limpeza da área onde o passeio será executado, visando a retirada de 
detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejável. 

O terreno será devidamente regularizado e compactado. O nivelamento será realizado 
com equipamento de nível a laser, conforme descrito no item a (considerações gerais) 
do Grupo 14— "Pisos". 

20.4. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL EM DRENO E PÁTIO 

20.4.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes para os serviços de fornecimento e lançamento de material em 
dreno e pátio. 

20.4.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O material a ser fornecido e lançado irá variar de acordo com as aplicações, que 
podem ser as seguintes: 

Lançamento e espalhamento de brita-1 em pátios de estacionamentos: 

Lançamento de material em caixas de areia, em praças e parques; 

Lançamento de areia e brita em drenos de muros de arrimo e contenções. 

20.4.3. EXECUÇÃO 

No caso de execução de drenos de muros de arrimo e contenções, serão seguidas 
rigorosamente as orientações do projeto de contenções, no que diz respeito à 
metodologia executiva do dreno, espessura das camadas etc. 

20.5. LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLOS EM PASSEIO 

20.5.1. OBJETIVO 

Determinar as diretrizes para os serviços de lançamento e espalhamento de solos em 
área de passeio. 

20.5.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O lançamento e espalhamento de solos só será executado nas áreas de passeios 
situadas em segmentos de aterro, quando não estiver prevista a execução do passeio 
e quando a largura não permitir o tráfego de equipamento pesado de terraplenagem. 
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No caso de cortes, a escavação da área de pavimento da via será executada em 
caixão, sob forma de rebaixamento, deixando lateralmente as áreas de passeio 
intactas, não necessitando de solos para sua conformação. 

Se o solo- lançado e espalhado receber compactação, determinada pela 
FISCALIZAÇO, o serviço será considerado como "Reaterro de valas", compactado 
com equipamento tipo placa vibratória ou equivalente. 

Se a largura do aterro permitir o aterro das áreas de passeio com equipamento pesado 
de terraplenagem, então, o serviço será considerado como tal. 

Materiais 

O material a ser lançado e espalhado nas áreas de passeio é de 1a  categoria, 
preferencialmente argiloso. A ocorrência do material será indicada no projeto ou pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Equipamento 

Se a largura do aterro permitir, o material dos passeios será depositado por meio de 
equipamento de terraplenagem. Se não for possível a execução desta maneira, serão 
utilizados caminhões basculantes para lançamento do material e o espalhamento será 
executado manual ou mecanicamente. A compactação poderá ser executada com rolos 
pé de carneiro, liso ou liso-vibratório, se a largura do aterro o permitir, ou com placas 
vibratórias em caso contrário. 

Execução 

Caso a largura da área reservada à implantação dos passeios permita a utilização dos 
equipamentos normais de terraplenagem, após o aterro ter atingido o greide de 
subleito, será efetuado o lançamento do solo, utilizando escavo-transportador, ou 
caminhões basculantes, conformando os passeios de acordo com a seção transversal-
tipo fixada em projeto. O acabamento será efetuado com motoniveladora e a 
compactação com rolos pé de carneiro, liso ou liso-vibratório. Neste caso, para a 
posterior execução do pavimento, será processado o corte em caixão no alinhamento 
externo dos meios-fios. 

Se a largura não permitir a execução dos passeios integrados à terraplenagem, o 
pavimento será efetuado em primeiro lugar, depois serão colocados os meios-fios. Em 
seguida será executado o lançamento de solos nas áreas de passeio, seguido de 
espalhamento manual, em duas etapas distintas: 

A primeira etapa consiste no espalhamento e compactação do material, 
imediatamente atrás dos meios-fios, em seção trapezoidal, cuja face superior 
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terá 50 cm de largura. Este volume de terra receberá compactação como em 
"Reaterro de Valas", funcionando, então, como elemento de estabilização dos 
meios-fios. 

O restante do passeio será executado apenas com o lançamento do material, 
acabamento superficial e compactação sem controle específico, para fins de 
conformação e fixação do material. 

Preferencialmente, o material dos passeios deverá ser lançado já sobre a área 
reservada. Caso o lançamento se dê sobre o pavimento, ele será relançado 
manualmente para a área dos passeios, devendo ficar perfeitamente limpo após o 
serviço. 

Controle 

O controle será efetuado com referência ao material empregado que deverá atender às 
especificações do projeto quanto à compactação. 

Quando for utilizado equipamento pesado de terraplenagem, a compactação deverá 
obedecer aos índices estabelecidos nas especificações próprias de compactação de 
aterros. 

Quando o espalhamento for manual, o grau de compactação a ser atingido para a 
primeira etapa será o previsto nas especificações referentes a "Reaterro de Valas". 

Os métodos de ensaio são os mesmos referidos nas duas especificações. 

20.6. MUROS 

20.6.1. OBJETIVO 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para 
execução de muros divisórios nas unidades do DEOP-MG proporcionando a devida 
segurança e demarcação da área efetivamente construída da unidade. 

20.6.2. CONCEITUAÇÃO 

Muro é o elemento necessário à vedação, delimitação e segurança de uma edificação 
ou construção. 

20.6.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MURO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO CALHA "V" 
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Observa-se na Figura 5, o detalhe do muro de vedação em concreto pré-fabricado, 
utilizando-se calhas verticais, em forma de "V", produzida com concreto fck  = 15 MPa. 

As peças deverão possuir superfície lisa e bem acabada, sem a presença de rebarbas 
ou falhas de concretagem, para que recebam posteriormente, acabamento em verniz, 
silicone ou tinta, conforme especificação do projeto, sem a necessidade de lixamento e 
estucamento. 
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Figura 5 — Muro pré-fabricado calha V 
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MURO DIVISÓRIO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 

Observa-se na Figura 6, o detalhe do muro em blocos de concreto. 

Os blocos serão de concreto simples e espessura de 15 cm, conforme especificações 
contidas no Grupo "Alvenarias e Divisões". 

15 
	

200 
	

15 
	

200 

Figura 6- Muro de bloco de concreto 

A sapata será corrida com dimensões mínimas de 0,40 x 0,20 m, em concreto fck  > 10 
MPa. 

Sobre a sapata, será executado baldrame em blocos de concreto com espessura de 20 
cm, preenchidos com concreto fck  > 10 MPa. 

Os pilares serão em concreto fck > 15 MPa a cada 2,0 m com altura de 2,50 m ou 1,80 
m, largura de 20 cm e espessura de 15 cm. 

Sob cada pilar, será executada uma estaca broca escavada a trado de diâmetro igual a 
20 cm e comprimento igual a 1,00 m. 

Os blocos serão assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:6. 
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O acabamento superior do muro, será executado com uma placa pré-moldada de 
concreto armado, dimensões: 0,20 x 0,05 m assentada com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3. 

A armação dos pilaretes será realizada com 4 barras de aço CA-50 diâmetro de 10,0 
mm. 

MURO DIVISÓRIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

O detalhe executivo e as especificações relativas à fundação, pilaretes e acabamento 
superior, serão os mesmos do "muro divisório em bloco de concreto aparente". 

Os tijolos serão cerâmicos, furados, espessura de 10 cm, assentados com argamassa 
de cimento e areia 1:6, conforme Grupo "Alvenarias e Divisões". 

O revestimento será realizado em argamassa de cimento e areia traço volumétrico de 
1:6. 

A pintura será especificada em projeto e atenderá ás recomendações do Grupo 16 — 
"Pintura". 

20.6.4. PRESCRIÇÕES CONSTRUTIVAS 

MURO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO TIPO CALHA "V" 

As calhas pré-fabricadas em "V" serão assentadas e concretadas em uma vala 
continua de 30 cm de largura e 50 cm de profundidade, preenchida com concreto fck = 
10 MPa, devidamente adensado. 

As calhas serão posicionadas de forma a não permitir a passagem de animais, por 
menores que sejam. Antes da concretagem, as peças terão as extremidades alinhadas, 
mediante utilização de um fio de náilon ou arame metálico e serão devidamente 
aprumadas e alinhadas umas com as outras. Só então será lançado o concreto. Este 
procedimento será realizado para grupos de 12 calhas de cada vez, ou seja, de 4 em 4 
metros. 

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE 

Para a execução dos muros, serão observadas as prescrições contidas em norma 
especifica e demais orientações do Grupo 6 — "Alvenaria e Divisões". Caso a taxa de 
resistência do terreno, seja inferior a 0,5 kg/cm serão tomadas precauções especiais 
quanto ao dimensionamento das fundações. 
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Será efetuada a escavação da sapata nas dimensões mínimas de 40 x 20 cm, e das 
estacas broca com diâmetro igual 20 cm e comprimento de 1 metro. 

Durante a concretagem, serão fixadas ferragens de espera dos pilaretes, engastadas 
no mínimo 30 cm dentro das estacas. Será executado o baldrame conforme indicado 
na Figura 5. 

Os pilaretes terão, no mínimo, 4 pontos de amarração de cada lado, através de pontas 
de ferro ou perfuração nas testadas dos blocos. 

A alvenaria será aparente, observando-se o prumo, alinhamento e nivelamento. As 
juntas de assentamento terão espessura uniforme, na dimensão máxima 2 cm, e serão 
rebaixadas. 

Depois da elevação do muro, será realizado o assentamento das placas de concreto 
pré- fabricadas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que constituirão o 
arremate superior do muro. 

Serão executadas juntas de dilatação a cada 6 metros, conforme detalhe da Figura 5. 

MURO DIVISÓRIA EM TIJOLO CERÂMICO' FURADO REVESTIDO 

Para execução dos muros, serão observadas as prescrições contidas em norma 
específica e demais orientações do Grupo 6 — "Alvenaria e Divisões". 

Para os muros revestidos, serão seguidos os mesmos procedimentos descritos no item 
b.2, naquilo que lhes disser respeito. 

O revestimento será realizado com argamassa de cimento e areia, traço volumétrico 
1:6, de acordo com o Grupo "Revestimentos". 

20.7. CERCAS DEFINITIVAS 

20.7.1. Objetivo 

Estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para 
execução de cercas definitivas a serem implantadas nas unidades do DEOP-MG, 
proporcionando a devida segurança e demarcação da área efetivamente construída da 
unidade. 

20.7.2. CONCEITUAÇÃO 

Cerca é uma das alternativas para a necessária delimitação e segurança de uma 
edificação ou construção. 
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20.7.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Admite-se a utilização de cinco tipos básicos de cercas do tipo permanente: o tipo 2, 3, 
4, 5 e 6, conforme determinação do projeto arquitetônico executivo. 

A cerca do tipo 2 constitui-se de pilaretes de concreto pré-fabricado convencional e 
fechamento através de 5 fios de arame farpado, tal como mostrado na Figura 7. 

Mourão madeira imunizada D = 150mm 
Gram o alvanizado 

 

I

Fio 2 x 14 BWG 

N S 

x \ x \ 
150 150 

Figura 7 — Cerca Tipo 2 

A cerca do tipo 3 constitui-se de pilaretes de madeira imunizada diâmetro médio de 150 
mm e fechamento com 5 fios de arame farpado, conforme Figura 8. 
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Grampo galvanizado 
Mourão madeira imunizada D = 150mm 

Fio 2 x 14 BWG 

//`/ \//////Y//`///Y4  
m 

/ 
\ 	/ 

150 
	

150 

Figura 8— Cerca tipo 3 — madeira imunizada DN 150mm 

A cerca do tipo 4 constitui-se de pilaretes de concreto pré-fabricado de ponta virada e 
fechamento através de 8 fios de arame farpado. 

A cerca do tipo 5 constitui-se de pilaretes de concreto pré-fabricado de ponta virada, e 
fechamento em tela de aço galvanizado e 4 fios de arame farpado, conforme Figura 9. 

Vão entre mourões >Variável 250 a 300< 4 fios de escora pilar arame galvanizado 
mourão pré- arame n° 8 fabricado tela galvanizada grampos de # 2 fio 12 arame 
farpado n° 8 
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Mourão • ré-fabricado 

Tela de arame • alvanizado 
2 Fio 12 

Arame alvanizado n° 8 

Concreto a arente 

DETALHE 

• 
Mourão .ré-fabricado 

Concreto 1:3:6

IiI
III 

 

/< 

N 

\/ 

r Nr. 	oNI 	 NP' n,  

• 
4k .1- 11 	.1 einiew..., 

Figura 9 — Cerca com tela, mourties pré-fabricados de ponta virada Tipo 5 

A cerca do tipo 6 apresenta montantes verticais em tubos metálicos de aço 
galvanizado, diâmetro de 2" e fechamento em tela de aço galvanizado, conforme Figura 
10. 
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Figura 10- Cerca Tipo 6 

A cerca do tipo 1 é um elemento provisório e já foi abordada no Grupo 1 — "Instalação 
da Obra". 

20.8. ESTRUTURA A SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ARAME FARPADO 

20.8.1. CONCEITUAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

A estrutura é constituída por suportes de cantoneira de ferro de 11/2" x 3/16" com 1 
metro de comprimento, fixados ao muro através de chumbadores a cada 2 metros de 
distância. 

A estrutura recebe cinco fios horizontais de arame farpado devidamente esticado e 
amarrado às cantoneiras. 

Esta estrutura é utilizada em situações que, por motivos de segurança, se faz 
necessário prolongar a altura do muro. 

20.9. LIXEIRA 

20.9.1. CONCEITUAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

As lixeiras são elementos destinados a receber resíduos e todo tipo de material que 
tenha sido descartado ou com possibilidade de serem reciclados. 

20.10. PLANTIO DE GRAMA 
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20.10.1. OBJETIVO 

Definir as especificações e recomendações técnicas para execução de serviços de 
plantio de grama a serem executados nas unidades do DEOP-MG visando favorecer a 
estética e o escoamento das águas pluviais por infiltração. 

20.10.2. CONCEITUAÇÃO 

O serviço, em questão, consiste na implantação de gramas em tapetes ou placas, em 
áreas amplas e abertas contribuindo, além de outros aspectos, para recuperação e 
proteção ambiental. 

Serão utilizadas espécies definidas nos projetos paisagísticos e devidamente 
aprovadas pelo DEOP-MG. 

O plantio de grama em mudas será utilizado em áreas reduzidas, onde se faz 
necessário um tratamento paisagístico, mais elaborado. 

O plantio por semeadura consiste no lançamento de sementes de gramíneas (hidro 
semeadeiras) pelo processo manual ou leguminosas através de equipamento 
apropriado ao preparo do terreno. 

20.10.3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O engenheiro agrônomo ou florestal responsável técnico da CONTRATADA, 
realizará uma vistoria técnica no local, para avaliar a complexidade e as 
possíveis interferências; 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA providenciará junto ao IMA - 
Instituto Mineiro de Agropecuária, a análise textura' do solo ou granulométrica; 
e análise de fertilidade. Com  o resultado da análise, será dimensionada pelo 
engenheiro agrônomo ou florestal, responsável da CONTRATADA, a 
proporção correta dos insumos de correção e adubação; 

Este dimensionamento será aprovado pelo DEOP-MG 

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica em até 10 (dez) dias corridos, contados do início dos serviços, 
cobrindo todo escopo contratado; 

O responsável técnico deverá acompanhar todas as etapas dos serviços, estar 
disponível junto à FISCALIZAÇÃO, sendo, inclusive, responsável por 
responder qualquer questionamento referente aos serviços executados. 
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20.10.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

GRAMA EM PLACAS 

Em função da atividade, serão especificadas as seguintes espécies para o plantio de 
grama: 

Grama Batatais em placas (Paspalum notatum); 

Grama São Carlos em placas (Axonopus compressus); 

Grama esmeralda em placas (Wild zoysia); 

Telas e mantas biodegradáveis. 

SEMENTES 

Serão empregadas sementes de gramíneas e leguminosas indicadas no projeto, 
contendo referência a porcentagem de pureza e de poder quantitativo e ainda a fonte 
de produção. 

TELAS E MANTAS BIODEGRADÁVEIS 

Para trabalhos de recuperação, proteção ambiental, proteção de nascentes, controle de 
processos erosivos, revegetação de áreas degradadas e estabilização de encostas e 
taludes podem ser utilizadas, como mecanismo auxiliar ao processo de plantio, as telas 
e mantas biodegradáveis, constituídas de fibras têxteis entrelaçadas por adesivos 
biológicos. 

De um modo geral, são especificadas para os processos de mobilização e carreamento 
de particulados como: 

Áreas recém terraplenadas; 

Taludes de corte e aterro de até 600  (graus); 

Proteção de cursos d'água; 

Área com recobrimento de vegetação deficiente; 

Proteção de dispositivos de drenagem; 

Área de deposição de resíduos industriais; 
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Quaisquer superfícies de solo desprotegidas contra a ação de processos 
erosivos. 

A composição, degradabilidade, gramatura, resistência e instalação das telas e mantas 
biodegradáveis, se adequam às necessidades dos projetos de recuperação e proteção 
ambiental específicos, já que esses destinam-se a diferentes necessidades e 
situações. 

Os tipos que deverão ser selecionados de acordo com o projeto específico, variam de 
acordo com a textura, a estrutura do terreno, pluviosidade local, escorrimento 
superficial, gramaturas e resistências, dentre outras variáveis e podem ser divididas da 
seguinte forma: 

TELA/MANTA? 
''''',',hn aL• 	.=. 

GRAMATURA 
 ,""!". 	'''''''̀ ''':W 

RESISTÊNCIA,'DEGRABILIDADE 
'' --'4,91ev»,1?Ignr  

iUliN 

',INDICAÇÃO . 

Normal 1000 g/m2  240 kg/m 8 a 12 meses Taludes de 45° a 500  
de declividade 

Média 
resistência 1500 g/m2  320 kg/m 12 a 18 meses Taludes de 50° a 600  

de declividade 

Alta 
resistência 2000 g/m2  400 kg/m 18 a 24 meses 

Taludes de 50° a 60° 
com instabilidade e 
muito estéreis 

Reforçada É a tela de alta resistência conjugada com telas 
metálicas ou de material sintético 

Taludes superiores a 
60°, ou locais onde os 
processos erosivos 
mobilizam objetos 
mariores com pedras 

20.10.5. SEQÜÊNCIA EXECUTIVA 

PLANTIO DE GRAMA EM TAPETES OU PLACAS 

Deverá ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas daninhas, 
inclusive, seu sistema radicular. 

O terreno será escarificado ("fofado") a 20 cm de profundidade, descompactando o 
solo, que propiciará o desenvolvimento do sistema radicular da grama. 

A escarificação deverá ser efetuada em toda a área, independente do volume de terra 
vegetal a ser distribuído para o nivelamento do terreno. 

O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos etc.) proveniente desta 
escarificação, também deverá ser removido. 
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Realiza-se então a regularização do terreno, evitando-se depressões e ondulações. 
Sobre terreno regularizado, será lançada uma camada de terra vegetal com espessura 
mínima de 10 cm. 

Para adubação poderão ser utilizados os insumos a seguir relacionados: 

Calcário Dolomítico; 

Terra Cofiem (condicionador de solo); 

Fosfato natural de Araxá; 

Super Fosfato simples; 

N-P-K 04-14-08. 

A utilização do condicionador de solo Terra Cottem, ficará a critério do responsável 
técnico da CONTRATADA, sendo mais indicado para locais de difícil irrigação e 
manutenção. 

A aplicação adequada das quantidades dos produtos acima referidos (ou equivalentes), 
será verificada, acompanhada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO . 

A incorporação dos insumos e adubos será efetuada a 20 cm de profundidade, 
promovendo a total homogeneização dos mesmos com a terra vegetal e a terra local 
previamente escarificada, para que ocupem a área de desenvolvimento radicular do 
gramado. 

O terreno será então novamente regularizado, com posterior compactação leve, 
principalmente nas áreas onde houve maior reposição com terra vegetal para 
nivelamento. Para execução da compactação será usado "soquete" manual. 

Esta etapa deverá ser executada com rigor, para evitar o afundamento do material 
após o plantio. 

Deverá ser utilizada, grama em "tapetes". Este cuidado facilitará a aplicação do adubo 
em cobertura, evitará a grande quantidade de ervas daninhas contida na grama em 
placas. 

A grama com ervas daninhas será refugada antes do plantio e nas áreas onde 
aparecerem posteriormente ao plantio, serão substituídas integralmente desde que 
constatado que as mesmas são provenientes da grama implantada. 
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Após o plantio, a grama será irrigada, levemente compactada e coberta com uma 
camada de terra vegetal com espessura de 2 cm. 

A irrigação após plantio, deverá ser realizada com caminhão pipa. Na ponta da 
mangueira, deverá existir um crivo para que durante a irrigação o jato de água não 
remova os tapetes de grama, nem o adubo colocado em cobertura. Serão gastos em 
média, 2 litros de água por metro quadrado em intervalos de tempo, que serão 
definidos em função do clima no período de irrigação, não devendo em hipótese 
alguma, ultrapassar as horas estipuladas na Planilha de Orçamento. 

Durante o período de irrigação (três meses), a CONTRATADA deverá manter no local, 
uma equipe de 1 jardineiro e 2 serventes para que mantenham a grama, substituam os 
tapetes que morrerem, façam a eliminação das ervas daninhas que germinarem no 
local, indiquem os principais locais onde haja necessidade de irrigação e cortem o 
gramado quando necessário. 

Toda a seqüência e descrição dos serviços acima deve ser obedecida e em hipótese 
nenhuma poderá ser alterada. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de bota-fora 
referentes a todos os serviços de limpeza executados. 

PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS 

Serão seguidas as mesmas prescrições do plantio de grama em tapetes ou placas, 
nessas especificações. 

PLANTIO DE GRAMA EM SEMENTES 

Gramineas  

A semeadura de gramineas será feita com equipamento apropriado (hidro-semeadeira) 
e exigirá a prévia preparação da superfície do terreno seguindo a capina, escarificação, 
nivelamento e regularização. As outras operações serão realizadas conjuntamente na 
semeadura hidráulica, mediante a mistura prévia no tanque da hidro-semeadeira, salvo 
se houver incompatibilidade entre os elementos a misturar. 

Leguminosas 

A semeadura de leguminosas poderá ser executada tanto por hidro-semeadura, 
obedecendo as mesmas regras estipuladas para gramineas, como pelo processo 
manual, em cavas ou sulcos. Nessa última hipótese, o projeto indicará as dimensões 
das cavas e distância dos sulcos, outros tratamentos como calagem e quantidades de 
sementes por cava. 
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A semeadura com leguminosas deverá ser executada em áreas inclinadas, situadas 
abaixo do plano da via, por não apresentarem, em geral, bom aspecto paisagístico. 

APLICAÇÃO DAS TELAS E MANTAS BIODEGRADÁVEIS 

Para a execução das telas ou mantas biodegradáveis deverá ser observado o seguinte: 

Podem ser aplicadas diretamente sobre a superfície que se deseja proteger ou 
após o semeio ou plantio de vegetação, com finalidades estéticas, ambientais 
e estabilização de solos; 

Após o acerto do terreno, preparo do solo e aplicação de fertilizantes, 
corretivos ou sementes, estende-se a tela ou manta, ao longo do talude ou 
área, fazendo trespasse entre uma tela e outra; 

Após aplicação da tela, efetua-se a fixação através de grampos de aço, bambu 
ou madeira, dependendo do tipo de solo em que será fixado o produto; 

A área deverá ser irrigada, conforme descrito anteriormente. 

20.10.6. CONTROLE 

O controle da execução dos serviços será efetuado pela FISCALIZAÇÃO do DEOP-
MG, que exigirá a correta aplicação destas especificações e de outras indicadas no 
projeto ou contrato. 

Após os serviços concluídos, as áreas revestidas serão vistoriadas, não devendo 
apresentar falhas de implantação ou de incidência de ervas invasoras. Vencido o prazo 
de consolidação ou seja, no mínimo, 90 dias, após o plantio, será efetuada nova 
inspeção para verificação se a área recebeu os tratamentos apropriados e se 95% dela 
está coberta pela vegetação especificada, em perfeito estado de vigor e sanidade. 

20.11. AJARDINAMENTO 

20.11.1. OBJETIVO 

Definir as especificações e recomendações técnicas para execução de serviços de 
ajardinamento a serem executados nas unidades do DEOP e localidades públicas. 

20.11.2. CONCEITUAÇÃO 

O ajardinamento é a atividade de construção de jardins, incluindo o plantio de mudas 
para 
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arborização de logradouros públicos, segundo projeto especifico, que define as 
espécies a serem utilizadas de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do 
município, as deliberações normativas do Conselho Estadual do Meio Ambiente e as 
demais prescrições técnicas contidas neste caderno. 

20.11.3. Considerações preliminares 

O engenheiro agrônomo ou florestal responsável técnico da CONTRATADA 
realizará uma vistoria técnica no local, para avaliar a complexidade e as 
possíveis interferências; 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA providenciará junto ao IMA - 
Instituto Mineiro de Agropecuária, a análise textural do solo ou granulométrica 
e análise de fertilidade. Com  o resultado da análise, será dimensionada pelo 
eng° agrônomo ou florestal, responsável da CONTRATADA, a proporção 
correta dos insumos de correção e adubação; 

A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica em até 10 (dez) dias corridos, contados do início dos serviços, 
cobrindo todo escopo contratado; 

Responsável técnico deverá acompanhar todas as etapas dos serviços, estar 
disponível junto à FISCALIZAÇÃO sendo inclusive, responsável por responder 
qualquer questionamento referente aos serviços executados. 

20.11.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

A escolha das espécies que irão compor o projeto e outros procedimentos necessários 
como plantio, poda, transplante ou supressão de espécies, deverão estar de acordo 
com a Secretaria do Meio Ambiente e obedecer rigorosamente a todas as deliberações 
normativas do Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

Só será aceito projeto de profissional com atribuições definidas pelo CREA: arquiteto, 
engenheiro agrônomo ou florestal. 

O responsável pelo projeto deverá ter certeza de que as espécies especificadas sejam 
facilmente encontradas no mercado e de prioridade às espécies nativas. 

Recomenda-se a consulta de manuais e bibliografias especializadas, tais como: 

Plantas ornamentais no Brasil — Arbustivas, herbáceas e trepadeiras de autoria 
de Harri Lorenzi e Hermes Moreira e Souza - Árvores Brasileiras; 
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Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil, escrita 
por Harri Lorenzi; 

O manual de arborização da CEM 10 etc. 

O projeto, deverá conter um quadro com a listagem das espécies escolhidas, contendo: 

Nome popular 

Nome científico; 

Tamanho da muda; 

Quantidade de mudas, indicando no caso de forrações e maciços arbustivos, a 
quantidade por metro quadrado. 

As deliberações normativas do Conselho Estadual do Meio Ambiente, citadas acima, e 
que irão nortear as especificações e metodologias de execução, são as seguintes: 

DN-05/89 — Define o plantio e poda de árvores; 

DN-09/92 — Normas para plantio em logradouros públicos; 

DN-10/92 — Normas para poda de árvores; 

DN-11/92 — Define documentação e informações necessárias para obtenção 
de autorização prévia para poda, transplante ou supressão de espécime 
arbóreo de vegetação, inclusive nos casos de parcelamento do solo e 
edificações; 

DN-12/92 — Normas para implantação de parques no município; 

DN-13/92 — Normas para reposição ambiental em casos do supressão de 
árvores e demais formas de vegetação consideradas como relevantes para o 
solo que revestem; 

DN-22/99 - Estabelece normas técnicas para o transporte de árvores. 

As espécies serão selecionadas, compatibilizando suas características com as 
limitações impostas pelo ambiente que irá recebê-las. Para tanto, deverão ser 
observadas as disposições abaixo: 

As espécies mais indicadas para arborização de vias urbanas são aquelas que 
apresentam um sistema radicular pivotante e profundo. As espécies com 
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raízes superficiais devem ser plantadas em locais amplos, tais como: parques, 
praças e canteiros centrais com pelo menos 2 m de largura; 

Evitar o plantio de espécies com espinhos ou acúleos ou com tronco de pouca 
resistência e volumosos; 

O formato e a dimensão da copa devem estar de acordo com o local do 
plantio. A dimensão deve ser compatível com o espaço físico, permitindo o livre 
trânsito de veículos e pedestres, evitando-se também, danos ás fachadas e 
conflitos com a sinalização, iluminação e placas indicativas; 

Dar preferência às espécies de folhagem permanente. É importante verificar o 
tamanho e a textura das folhas para evitar o entupimento em calhas e bueiros. 
E necessário, também, evitar espécies de folhagem que criam sombreamento 
excessivo em locais de pouca incidência de luz solar; 

Usar preferencialmente as espécies que produzam grande intensidade de 
flores pequenas; 

Evitar a utilização de espécies que produzam frutos grandes e carnudos em 
arborização de vias públicas, evitando-se assim, acidentes com pedestres e 
veículos; 

É necessária a utilização de espécies resistentes ao ataque de pragas e 
doenças, tendo em vista que não é adequado o uso de fungicidas e inseticidas 
em meio urbano, pois pode comprometer a saúde dos usuários próximos. E 
necessário também, que sejam espécies que se adaptem ao clima local; 

Utilizar nos passeios espécies que tenham crescimento regular. As espécies 
de crescimento muito lento são mais depredadas, enquanto as de crescimento 
muito rápido, em razão do seu porte, podem trazer problemas futuros; 

As espécies alergógenas e tóxicas não devem ser selecionadas em 
arborização urbana; 

Em ruas que tenham 6 e 8 metros e passeios que tenham 1,50 m a 2,0 m de 
largura, deve-se plantar espécies de pequeno porte, de copa reduzida, 
principalmente, quando não houver recuo do imóvel. O espaçamento adotado 
para o plantio, neste caso, é de 4,0 a 6,0 metros; 

Em ruas com mais de 8,0 metros de largura e passeios que tenham mais de 
2,0 metros; deve-se plantar espécies de porte médio, podendo-se utilizar 
espécies de porte grande quando houver recuo do imóvel e não houver fiação 
aérea. O espaçamento recomendado para plantio é de 6,0 a 12,0 metros. 
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Em passeio com fiação aérea deve-se plantar espécies de pequeno porte com 
sistema radicular pivotante. 

Nestes casos, os órgãos envolvidos e demais concessionárias devem fazer consultas 
entre si para obter informações sobre as instruções de arborização. 

Abaixo, estão relacionadas algumas espécies divididas de acordo com seu tipo sua 
utilização: 

ÁRVORES 

Parques  

Priorizar espécies de grande porte e nativas da flora brasileira, que forneçam alimento 
e abrigo para a fauna — dentre elas pode-se citar: Ipês, Jequitibá, Jatobá, Copaiba, 
Sapucaia, Pau-ferro, Jacarandá, Cedro, Eritrinas, Cássias, Angicos, Gameleiras, 
Figueiras, Ingás, Paineiras, Pau-rei, Sucupira, Mirtáceas, Palmeiras nativas e fruteiras 
brasileiras em geral. 

Praças 

Priorizar espécies de grande porte e explorar sempre que possível a diversidade da 
flora nativa não se prendendo a poucas espécies, lembrando que as árvores possuem 
períodos de floração variados, pois desta forma pode-se oferecer continuamente 
alimento para a fauna. 

Sugestões: Sapucaia, Ipês variados, Pau-ferro, Pau-mulato, Cássia Rosa e Imperial, 
Eritrinas, Paineiras, Escumilhas, Manacá, Calistemon, Palmeiras nativas, Flamboyant. 

Loaradouros  

Obedecer rigorosamente a DEFINIÇÃO quanto ao porte que sugere-se: 

Grande porte: Ipê roxo, Ipê amarelo, Ipê rosado, Sibipiruna, Jacarandá 
mimoso, Cássia javânica, Magno, Pau-mulato, Pau-ferro, Sapucaia, 
Saboneteira etc.; 

Médio porte: Escumilha africana, Cássia aleluia, Ipê branco, Manacá da serra, 
Quaresmeira, Magnólia branca, Sena multijuga, astrapéia etc.; 

Pequeno porte: Calistemon, Escumilha resedá, Murta, Eritrina speciosa, 
Cassia mimosa, Cedrinho, Urucum, Flamboyant mirim, Hibisco, Stiftia, Grevilea 
anã, Ipê tabaco, Romã, Pitanga etc. 
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CANTEIROS CENTRAIS 

Usar basicamente as mesmas espécies, definidas pela deliberação normativa para 
passeios, levando-se em consideração a largura e interferências com equipamentos 
urbanos como semáforos, placas, caixas (telefonia, elétrica e hidro-sanitárias), 
acessibilidade para portadores de necessidades especiais, etc. 

PLANTAS HERBÁCEAS /ARBUSTIVAS 

Espécies de sol 

Lantana camará, Plumbago, Camarão vermelho, Camarão amarelo, Turnera, Vinca, 
Sanchesia, Hemerocalis, Pingo de ouro, Gardênia, Açucenas etc. 

Espécies de meia-sombra 

Marantas, Dracenas, Filodendros, Helicônias, Neumárica etc. 

FORRA ÇÕES 

Para as forrações sugerem-se algumas espécies para sol e meia-sombra, lembrando-
se de usar espécies perenes, quando os canteiros tiverem pouca manutenção. 

Espécies de sol 

Grama amendoim, Clorofito, Wedelia, Acalipha (rabo de macaco), Azulzinha, Ajuga, 
Gazânia, Ophiopogon, Grama-azul, Sanvitália, Trapoeraba roxa etc. 

Espécies de meia-sombra 

Grama preta, Grama amendoim, Pileas, Tradescantia zebrina, Clorofito, Hipomeia 
rasteira, Maranta bisourinho, Gibóia, Nadara helix, Peperômia, etc. 

20.11.5. RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO 

Para adubação poderão ser utilizados os insumos a seguir relacionados: 

Calcário dolomitico; 

Condicionador de solo Terra Cottem; 

Adubo de liberação controlada Poly-S; 

Fosfato natural de Araxá; 
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Super fosfato simples; 

N-P-K 04-14-08; 

Rend max Floreira. 

A aplicação adequada das qualidades dos produtos acima sugeridos (ou equivalentes) 
será verificada, acompanhada e aprovada por técnico credenciado pela 
FISCALIZAÇÃO do DEOP-MG. 

Recomendações: 

O calcário deve ser lançado nas paredes e no fundo da cova, sem que haja mistura 
com a terra retirada no fundo da cova. 

A adubação deverá ser efetuada sempre 15 dias antes do plantio. 

O restante dos adubos deve ser bem misturado na terra que foi retirada da cova e esta 
terra com os adubos deve ser colocada por baixo e ao redor da muda a ser plantada. 

No caso de forrações, os adubos devem ser lançados e incorporados a 20 cm de 
profundidade e o terreno deve ser acertado para posterior plantio. 

20.11.6. SEQÜÊNCIA EXECUTIVA 

ÉPOCA DE PLANTIO 

O período ideal para o plantio das espécies deve coincidir com o inicio chuvoso, 
garantindo, assim a sobrevivência da muda. 

INSTRUÇÕES PARA ABERTURA DA COVA 

Durante a abertura da cova, remover pedras, minério, asfalto, plástico e demais 
materiais inadequados. 

As covas devem ter dimensões de 60 x 60 x 60 cm 

DISTÂNCIAS MÍNIMAS A SEREM OBSERVADAS NA ABERTURA DA COVA 

5,0 m da esquina; 

3,0 m do poste; 

1,0 m da entrada da garagem 
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2,0 m de bueiro; 

0,60 m de tubulações subterrâneas; 

Para calçadas com largura maior que 2,0 m a cova deve ficar a 30 cm do meio-
fio. Se a largura for menor que 2,0 m deverá ficar rente ao meio-fio; 

Quando houver planejamento de plantio em frente a lotes vagos, as mudas 
devem ser colocadas a 4,0 m de distância dos limites, evitando-se futuras 
interferências com a construção. 

MUDA ADEQUADA 

A muda deve atender aos seguintes requisitos: 

Ter altura mínima de 1,80 m e 5,0 cm de diâmetro mínimo do colo (lei n° 6038 
de 9/12/91); 

Apresentar bom estado fitossanitário; 

Possuir tronco único, sem ramificações baixas; 

Estar bem embalada até o local de plantio; 

Não conter ferimentos no tronco; 

Não conter ervas daninhas no torrão. 

PROCEDIMENTO PARA PLANTIO 

Instalar o tutor de madeira (2,5 m de altura x 5,0 cm de diâmetro) antes do 
plantio, bem fixado no chão; 

Retirar a embalagem da muda, sem quebrar o torrão e este deve ficar a 5,0 cm 
abaixo do nível do passeio; 

Completar a cova com mistura de terra vegetal e adubo, compactando a terra 
bem firme junto ao torrão; 

Fazer "bacia" ao redor da muda para captar água; 

Amarrar a muda ao tutor com tiras de borracha, algodão ou sisal, em forma de 
oito na horizontal; 
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Após o plantio, instalar dispositivos de proteção à muda plantada ou 
transplantada, tais como: anéis ecológicos de concreto armado pré-fabricado, 
ou anéis de ferro redondo pintado, que serão dimensionados e detalhados no 
projeto, conforme a necessidade de utilização; 

As cercas de proteção para as árvores obedecerão aos modelos da norma de 
plantio, deliberação n° 9 do COMAM. Esta exigência normativa é indispensável 
para sobrevivência da muda nos primeiros anos de crescimento, contra 
possíveis agressões físicas. 

Irrigar sempre, não deixando a terra ficar seca. 

20.11.7. PROCEDIMENTO PARA TRANSPLANTIO, PODA OU CORTE DE 
ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA 

Procurar a administração MUNICIPAL local, a qual encaminhará a visita de um técnico 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ele verificará a necessidade de corte ou 
poda. 

Para transplantio deve-se seguir à deliberação normativa n° 9 do COMAM, do 
município ou do SEAM. 

20.11.8. CONTROLE 

O Controle da execução dos serviços será efetuado pela FISCALIZAÇÃO que exigirá a 
correta aplicação destas especificações e de outras indicadas no projeto ou contrato. 

Após os serviços concluídos, as áreas revestidas serão vistoriadas, não devendo 
apresentar falhas de implantação ou de incidência de ervas invasoras. Vencido o prazo 
de consolidação, ou seja, no mínimo, 90 dias após o plantio, será efetuada nova 
inspeção para verificação se a área recebeu os tratamentos especificados e se 95% 
dela está coberta pela vegetação especificada, em perfeito estado de vigor e sanidade. 

20.12. PROJETO "AS BUILT" 

20.12.1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos relativos às modalidades de projetos "As built" ocorridas 
no canteiro de obras e às necessárias inserções no projeto executivo. 

20.12.2. APLICAÇÕES 

Os procedimentos ora instruídos terão seu âmbito de aplicação em todas as obras e 
serviços executivos, através do DEOP-MG. 
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20.12.3. PROCEDIMENTOS 

Constatada alguma não conformidade do projeto executivo no canteiro de obras, a 
FISCALIZAÇÃO facilitará esclarecimentos e parecer conclusivo da Gerência de 
Projetos, através de suas unidades e seus técnicos prepostos. Em comum acordo com 
a FISCALIZAÇÃO, será definida a modificação necessária a atender a realidade de 
campo. 

Compete a construtora CONTRATADA, providenciar os desenhos referentes aos 
registros das modificações propostas, observando sempre as normas de projetos do 
DEOP-MG. 

Compete ao DEOP-MG aprovar, interferir e/ou agregar o novo formato no projeto 
executivo conforme procedimentos próprios. 
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