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1 MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA – CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE PAVIMENTO
O sistema de manutenção das rodovias pavimentadas em toda a rede pública, em
especial nas redes rodoviárias estaduais e rede rodoviária federal, tem sido motivo de
estudos e de desenvolvimento de modelos de gestão que buscam encontrar soluções
adequadas para solucionar uma série de fatores preponderantes:
•

os investimentos públicos necessitam priorizar as áreas de educação, saúde e
segurança pública, cabendo o saldo remanescente de investimento para outros
setores, inclusive o de infraestrutura;

•

uma parcela pequena da malha rodoviária, porém de expressivo volume de tráfego, foi
concedida à iniciativa privada, reduzindo substancialmente os investimentos públicos
nesta parcela;

•

a maior parcela das rodovias não possui volume de tráfego suficiente e capaz de atrair
o interesse dos investidores, cabendo ao Estado dotá-la de boa gestão de
conservação e de estratégias para ampliação de sua capacidade de tráfego;

•

o crescimento econômico acelerado do Brasil, em especial na última década, resultou
no aumento significativo do tráfego rodoviário, visto que é o principal meio de
transporte de carga e pessoas. A estimativa é que cerca de 70% de tudo que é
produzido no Paraná é transportado pelas rodovias.

•

este crescimento do tráfego provoca a necessidade de uma conservação rodoviária
mais eficiente, com a presença rápida do Estado em reparar os defeitos existentes e
minimizar os efeitos acelerados de deterioração dos pavimentos construídos, na sua
grande maioria, nas décadas de 70 e 80;

•

o crescimento econômico torna cada vez mais imperioso e urgente que o Estado
promova investimentos em ampliação de capacidade de tráfego, quer seja na
implantação de terceiras faixas, trevos em desnível e até mesmo em duplicação de
vias;

•

para que o Estado, progressivamente, tenha capacidade de investimento em
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ampliações é necessário primeiramente que seja responsável em implantar modelos
de gestão de conservação rodoviária que garanta a preservação do patrimônio
público.
O Estado do Paraná apresentou, entre os anos de 2002 e 2015, a seguinte
evolução de sua malha rodoviária estadual pavimentada:
Condição da malha rodoviária estadual pavimentada em percentual
Ano

Péssimo
(1)

Ruim
(2)

Regular
(3)

Bom
(4)

Muito Boa
(5)

Soma

2002

11,53

26,82

27,54

26,45

7,66

100,00

2004

1,06

14,01

38,88

38,25

7,80

100,00

2005

0,59

9,38

35,07

38,68

16,28

100,00

2006

0,11

5,51

27,34

39,80

27,24

100,00

2007

0,11

10,69

27,62

53,47

8,11

100,00

2008

0,21

10,95

31,92

49,41

7,51

100,00

2009

0,16

10,16

28,91

55,01

5,76

100,00

2010

0,00

4,60

27,37

56,63

11,40

100,00

2011

0,02

9,43

40,05

49,10

1,39

100,00

2012

0,01

8,77

46,31

44,21

0,70

100,00

2013

0,02

9,50

39,68

49,39

1,42

100,00

2014

0,02

5,16

42,04

50,63

2,16

100,00

2015

0,13

6,57

48,07

44,87

0,36

100,00

15

10

38

6
27

35

11
28

11

10

32

29

57

61

5

9

9

10

5

40

46

40

42

50

45

51

53

7

27

39

48

28

34

46

55

67

62

68
45

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bom + Muito Boa

Regular

Ruim + Péssimo

Constata-se que a melhora da condição da malha ocorreu a partir de 2006 com a
implantação do modelo de gestão com o emprego de soluções técnicas gerenciais.
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Estudos técnicos desenvolvidos pelo DER/PR demonstram que a conservação
rotineira e periódica de pavimento reduz significativamente os custos operacionais dos
veículos e representa investimento da ordem de R$ 80.000 por km/ano, enquanto que a
restauração rodoviária, que tem custo médio de R$ 1,8 milhão/km, corresponde a um
investimento de R$ 220.700,00 por km/ano para o período de vida útil de oito anos, ou
seja, quase três vezes mais elevado, sem contar os custos operacionais, que crescem de
forma exponencial no transporte rodoviário.
Considerando os estudos realizados, o DER/PR promoveu modelo de gestão de
conservação com a finalidade de evitar a degradação da malha até a necessidade de sua
restauração, o que implica em maior economia, compatibilizado com a capacidade real de
investimento do Estado.
Propõe-se atualmente, com base na experiência acumulada do Departamento,
nova forma de gestão da conservação rodoviária com ênfase no Sistema de
Administração da Manutenção – SAM, composta de dois modelos:
•

Conservação de Pavimento - COP-SAM e,

•

Conservação

e

Recuperação

Descontínua

com

Melhoria

do

Estado

do

Pavimento – CREMEP-SAM.
No modelo COP-SAM estão contemplados aproximadamente 6.000 km de rodovias
estaduais pavimentadas que apresentam menor evolução de deterioração, tendo por
objetivo estancar a taxa média de deterioração anual da ordem de 8% a 12%, ou seja,
manter esta parcela da malha rodoviária no mesmo nível atual de sua condição do estado
de pavimento, ao longo do período de projeto de 24 a 36 meses.
Neste modelo os serviços são basicamente corretivos com execução de reparos
superficiais e remendos profundos, de forma localizada, em pequenos segmentos
descontínuos, associados à melhoria localizada de drenagem de pavimento.
No modelo CREMEP-SAM estão contemplados aproximadamente 4.100 km de
rodovias estaduais pavimentadas que apresentam estado atual do pavimento em franca
evolução de deterioração e na sua maioria, rodovias que exercem a função de corredores
de transporte regionais ou estaduais.
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O objetivo deste modelo, que tem por base o emprego de soluções técnicas
gerenciais, é de promover a melhoria da qualidade desta parcela de malha rodoviária, que
deve apresentar ao final de período de projeto, de 24 a 36 meses, uma condição do
estado do pavimento de bom a muito bom, e razoável, eliminando totalmente ou quase a
totalidade de trechos em condição de pavimento ruim ou péssimo.
As soluções técnicas gerenciais estão associadas a dois grupos de serviços:
“grupo de serviços de segurança ao usuário e de proteção do pavimento” e “grupo de
serviços de melhoria do nível do conforto e acréscimo de durabilidade”.
O grupo de serviços de segurança ao usuário e de proteção do pavimento é
constituído de serviços indicados para correções localizadas e em segmentos
descontínuos ao longo dos trechos rodoviários.
O grupo de serviços de melhoria do nível do conforto e acréscimo de durabilidade é
constituído de serviços indicados para aplicação com produtos asfálticos polimerizados, a
serem executados de forma descontínua ao longo dos trechos rodoviários.
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2 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DESCONTÍNUA COM MELHORIA
DO ESTADO DO PAVIMENTO – CREMEP-SAM
A Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado do
Pavimento com base no Sistema de Administração da Manutenção – CREMEP-SAM
decorre da necessidade de intervenções adequadamente programadas na malha viária
pavimentada estadual, visando preservar o patrimônio público, garantir aos usuários a
operação econômica com segurança do trânsito rodoviário – pista de rolamento sem
buracos, com reparos superficiais e profundos necessários e aplicação descontínua de
soluções de revestimento asfáltico ao longo de todos os trechos rodoviários, garantindo
sobrevida ou acréscimo de vida útil, pelo período de 2 a 4 anos, na dependência do
volume de tráfego e dos índices pluviométricos, resultando na melhoria do estado do
pavimento, na condição boa e muito boa na condição regular, eliminando totalmente ou
quase a totalidade de trechos em condição de pavimento ruim ou péssimo.
Faz parte ainda dos serviços de conservação e recuperação, a implantação de
dispositivos de drenagem de pavimento e a sinalização horizontal de toda a extensão de
cada segmento rodoviário com faixa de sinalização horizontal, de diferentes larguras (10,
12 ou 15 cm), e implantação de tachões e tachas refletivas, na dependência da
importância da rodovia e do seu volume de tráfego.
Desde 1981, o DER/PR utiliza o Sistema de Administração da Manutenção
Rodoviária - SAM como instrumento normativo básico para o planejamento, execução e
controle dos planos e programas de conservação rodoviária.
O SAM é um conjunto de atividades sistematizadas para:
•

desenvolvimento do plano anual de manutenção;

•

elaboração do orçamento anual;

•

execução do plano anual de manutenção;

•

controle e avaliação do desempenho das atividades de manutenção rodoviária.

Em relação aos dados coletados pelo SAM, houve a atualização para este
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programa dos dados de tráfego por trecho rodoviário. Esta atualização foi feita com base
no estudo que integra o PRORODAR, elaborado pela Associação dos Engenheiros do
DER/PR aplicando-se uma taxa de crescimento de 3% para a data de referência deste
projeto.
O escopo deste projeto é o de indicar os serviços necessários de conservação e
recuperação de pavimento para cada trecho rodoviário, em função da condição do
pavimento existente, volume de tráfego médio diário, tipo do revestimento asfáltico e
outros fatores intervenientes como índice pluviométrico, condições locais de relevo e do
solo.
A partir das condições descritas anteriormente e da matriz de soluções técnicas
gerenciais associadas aos demais parâmetros fornecidos pelo SAM, definiu-se as
soluções de conservação e recuperação do pavimento para as pistas de rolamento e
terceiras faixas, inclusive em áreas de interseções. Está previsto também, a recuperação
dos acostamentos em toda a área de influência de tráfego urbano, em especial nas
travessias urbanas e contornos rodoviários, visando minimizar a incidência de acidentes
com pedestres, ciclistas e ônibus urbanos.
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3 TRECHOS RODOVIÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE PAVIMENTO
Os trechos rodoviários foram selecionados com base em critérios objetivos da
condição do pavimento, importância logística da rodovia, volume de tráfego, segurança
rodoviária e oportunidade atual de aplicabilidade de solução técnica gerencial do
Programa CREMEP-SAM.
Para a escolha dos trechos selecionados, a Coordenadoria de Gerenciamento da
Malha Rodoviária – DOP/CGM promoveu reuniões técnicas, no mês de março e
julho/2016, com os engenheiros, do Departamento Regional, responsáveis pela
administração regional da malha rodoviária estadual pavimentada.
Para o lote objeto deste projeto foram selecionados os seguintes trechos, com seus
respectivos códigos, rodovia e extensão, conforme o Sistema Rodoviário Estadual, base
2015.
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Como critério de execução de projeto, os códigos do SRE descritos na tabela
anterior foram subdivididos em trechos por rodovia, denominados de “trechão” numerados
conforme quadro a seguir.
LOTE - 07 - CREMEP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOROESTE
Trechos
p/
Rodovia

Rodovia

Descrição do trecho por rodovia

Ext. (km)

T1

PR-218 ACESSO I ASTORGA - ENTR. PR-317 (IGUARAÇU) (+ TRAVESSIA URBANA DE IGUARAÇU)

23,42

T2

PR-218 ENTR. PR-317 (IGUARAÇU) - ENTR. PR-458 (ATALAIA)

25,29

T3

PR-317 PONTE S/ R. PARANAPANEMA (DIV. PR/SP) - ENTR. PR-463 (P/ COLORADO)

12,30

T4

PR-317 ENTR. PR-458 (A) (P/ LOBATO) - MARINGÁ (A) (INÍCIO P. DUPLA)

42,71

T5

PR-340 SANTO INÁCIO (B) - ENTR. PR-542 (PLAN.) (A)

21,94

T6

PR-454 ACESSO V ASTORGA - ENTR. PR-218(A) (ASTORGA)

T7

PR-458 ENTR. PR-317 (B) (P/ N. SRA. DAS GRAÇAS) - ENTR. PR-461 (P/ LOBATO)

11,54

T8

PR-461 LOBATO (A) - ENTR. PR-463 (PARANACITY)

18,64

3,00

T9

PR-463 ENTR. BR-376 (NOVA ESPERANÇA) - ENTR. PR-317 (SANTO INÁCIO)

76,60

T10

PR-542 PR-317/542 (NOSSA SRA. DAS GRAÇAS) (B) - ENTR. PR-463 (A) (COLORADO)

20,73

T11

PR-935 ENTR. PR-463 - NOVA ESPERANÇA
TOTAL DO LOTE 07 SR NOROESTE

2,32
258,49
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4 MAPA DE SITUAÇÃO
O mapa abaixo, mostra a localização de cada trecho pertencente ao projeto.

5 DIAGNÓSTICO ATUAL - AVALIAÇÃO DO ESTADO DO PAVIMENTO
POR TRECHO RODOVIÁRIO
5.1

Característica geométrica por trecho rodoviário
A característica geométrica está associada à extensão e largura da pista de

rolamento, área de terceiras faixas existentes, área de trevos e acessos, conforme quadro
a seguir.
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5.2

Condição do pavimento por trecho rodoviário
O estado do pavimento existente, por trecho rodoviário, foi avaliado no último

trimestre de 2015 pela equipe técnica da Coordenadoria de Gerenciamento da Malha
Rodoviária – DOP/CGM.
Esta avaliação por trecho rodoviário, km a km, é realizada com atribuição de notas
para condição do pavimento conforme quadro a seguir.
Condição do pavimento

Nota

Péssima

1

Ruim

2

Regular

3

Boa

4

Muito Boa

5

A condição do pavimento, de acordo com a respectiva nota, é definida da seguinte
forma:
Condição do
pavimento

Descrição

Muito boa

Pavimento novo ou recém-restaurado, não necessitando de tapa buraco e
outros reparos.

Boa

Pavimento em serviço e em boas condições, com operação eventual de tapa
buraco e de outros reparos superficiais.

Regular

Além da operação de rotina de tapa buraco é necessária a execução de
remendos profundos ocasionais, reparos em até 40% da superfície, com
selagens de trincas e de remoção e substituição da capa existente em área de
forte trincamento por fadiga, correção de trilhas de rodas e melhoria localizada
de drenagem de pavimento.

Além da operação generalizada de tapa buraco e de remendos profundos,
ocorre a desagregação do revestimento, trincamento severo por, trilhagens de
Ruim + Péssima roda, escorregamento de capa, em áreas significativas do pavimento existente,
exigindo a correção do revestimento asfáltico em praticamente toda a superfície
de rolamento e melhoria da drenagem de pavimento.

Apresenta-se a seguir, por trecho rodoviário, a área a conservar e recuperar, com
base na condição do pavimento, tipo de revestimento, volume médio diário de tráfego e
função da rodovia, conforme dados cadastrais da DOP/CGM.
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5.3

Avaliação da drenagem de pavimento
A equipe técnica da Superintendência Regional realizou inspeção “in loco” em cada

trecho rodoviário, recomendando extensões de dispositivos de drenagem longitudinal e
transversal de pavimento a serem executados para melhoria do sistema de drenagem
existente, apresentadas no item 6.
5.4

Defeitos do pavimento existente
As principais deteriorações ou defeitos encontrados nos revestimentos asfálticos,

após inspeções periódicas realizadas pela equipe técnica da Superintendência Regional e
pela Coordenadoria de Gerenciamento da Malha, estão apresentados na tabela a seguir.
Defeito

Descrição

Escorregamento

Trincamento
jacaré”

tipo

Deslocamentos horizontais
material do revestimento
direção do tráfego

“couro

de

Trincamento em blocos

Trinca
parabólica
escorregamento

Causas prováveis
do
na

Trincas entrelaçadas ou em
malhas, formando uma séria de
pequenos polígonos

Malhas de trincas cortando o
pavimento em uma séria de
grandes polígonos
de

Trinca do pavimento em forma de
meia-lua ou crescente de eixo
longitudinal

Fissuramento

Pequenas trincas superficiais,
muito próximas e finas

Panela ou buraco

Buracos de forma irregular e de
vários tamanhos no pavimento

Agregados polidos

Aspecto liso
pavimento

e

brilhante

do

Mistura pouco estável.
Falta de ligação entre o revestimento
betuminoso e a camada subjacente.
Parada e saída dos veículos nas
interseções.
Ruptura da camada de rolamento devido às
solicitações
do
tráfego,
fadiga
e
envelhecimento, agindo em combinação
com pequena espessura da camada.
Evolução de um trincamento em blocos.
Endurecimento e retração da mistura
betuminosa.
Subdimensionamento
ou
fadiga
das
camadas do pavimento.
Escorregamento da camada de rolamento
nas zonas em que o revestimento está
submetido a esforços acentuados de
cisalhamento – zona de frenagem e de
aceleração.
Deficiência de ligação da camada de
rolamento à camada inferior ou espessura
insuficiente da camada de rolamento.
Degradação de uma camada de base
tratada com ligante hidráulico, geralmente
associada a uma depressão e a uma
ascensão de finos.
Má dosagem do ligante betuminoso.
Excesso de finos no revestimento.
Compactação em momento inadequado,
base não estável quando da compactação.
Compactação excessiva.
Compactação com mistura ainda muito
quente.
Evolução de um outro defeito por
desintegração
com
arrancamento
de
materiais, provocada pelo tráfego sobre
pontos fracos do revestimento.
Os agregados superficiais são polidos pelo
tráfego – coeficiente de polimento dos
agregados inadequado ao tráfego.
Afundamento dos agregados graúdos na
argamassa betuminosa.
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Descrição

Causas prováveis

Exsudação

Defeito

Aparecimento
localizado
de
ligante
ou
de
argamassa
betuminosa na superfície do
revestimento,
dando-lhe
um
aspecto preto

Manchas de umidade

Aparecimento de áreas úmidas no
revestimento

Drenagem inadequada

Presença de poças de água sobre
o revestimento durante muito
tempo após uma chuva

Trincamento
superficial
de
bordo com ou sem presença de
afundamento

Presença de poças de água ou
umidade excessiva sobre o
revestimento, na interface bordo
do pavimento – acostamento

Dosagem excessiva de ligante da camada
de rolamento. Geralmente a exsudação
aparece na trajetória das rodas em
temperatura elevada.
Migração do ligante de camadas inferiores,
como antigo tratamento superficial.
Ligante muito mole.
Infiltração de água entre as camadas do
pavimento.
Saída de água em pontos de pequena
compactação ou através de trincas.
Superelevação do acostamento originando
retenção de água.
Mau funcionamento do sistema de
drenagem.
Declividade transversal insuficiente.
Presença de desnivelamentos.
Confinamento lateral do bordo do pavimento.

Apresentam-se na sequência, desenhos e ilustrações dos principais defeitos
existentes.
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TRINCAMENTO TRANSVERSAL
TRINCAMENTO TRANSVERSAL

12 mm
20 mm

SEVERIDADE MÉDIA

SEVERIDADE ALTA
TRÁFEGO

4 mm

4 mm
SEVERIDADE
BAIXA

ACOSTAMENTO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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TRINCAMENTO LONGITUDINAL

TRILHA INTERNA

TRÁFEGO

TRILHA EXTERNA
E INTERNA

ACOSTAMENTO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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TRINCAMENTO NA BORDA

TRÁFEGO

0,6 m

ACOSTAMENTO NÃO PAVIMENTADO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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TRINCAMENTO POR FADIGA

SEVERIDADE MÉDIA

SEVERIDADE ALTA

TRÁFEGO

SEVERIDADE BAIXA

ACOSTAMENTO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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TRINCAMENTO EM BLOCOS

3m

0,3 m

0,3 m

3m

TRÁFEGO

ACOSTAMENTO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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AFUNDAMENTO POR CONSOLIDAÇÃO NAS TRILHAS DE RODA

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]

23/76

LOTE 7 - Superintendência Regional Noroeste

AFUNDAMENTO PLÁSTICO NAS TRILHAS DE RODA

ILUSTRAÇÃO
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ESCORREGAMENTO

DESLOCAMENTO VERTICAL
B

A

A

B

TRÁFEGO

ACOSTAMENTO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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DETERIORAÇÃO DE REMENDOS

REMENDO (NIVELAMENTO)

TRÁFEGO

REMENDO

ACOSTAMENTO

REMENDO

ILUSTRAÇÃO
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PANELAS

PROFUNDIDADE

PROFUNDIDADE

TRÁFEGO

10 cm

ACOSTAMENTO

ILUSTRAÇÃO

Fonte: DNIT 005/2003 -TER [DAER – RS, 1978]
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6 SOLUÇÕES PROPOSTAS
Com base nas soluções técnicas aplicadas pelo DER/PR para recuperação do
pavimento com asfaltos modificados por polímeros, em especial no período de 2004 a
2014, na experiência acumulada do corpo técnico do Departamento e nos demais
parâmetros fornecidos pelo Sistema de Administração da Manutenção (SAM),
desenvolveram-se Soluções Técnicas Gerenciais - STG para conservação e recuperação
do pavimento para as pistas de rolamento, terceiras faixas, áreas de interseções e
acostamentos nas áreas urbanas densamente povoadas.
As soluções técnicas gerenciais são compostas por dois grupos de serviços: “grupo
de serviços para segurança ao usuário e de proteção do pavimento” e “grupo de serviços
para melhoria do nível do conforto e acréscimo de durabilidade do pavimento”.
As soluções técnicas gerenciais para o “grupo de serviços de segurança ao usuário
e de proteção do pavimento", consistem em corrigir todos os defeitos do pavimento
existente, que colocam em risco a segurança do usuário, e ainda, promover correções do
pavimento e de drenagem do pavimento, em segmentos localizados e em trechos
descontínuos.
Os serviços que compõe o “grupo de serviços para segurança ao usuário e de
proteção do pavimento” são apresentados na seqüência.
GRUPO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA AO USUÁRIO E DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO
Item

Serviço

Descrição
REPAROS SUPERFICIAIS

1

Correção
de
remendo
superficial
deteriorado ou buracos abertos, mecânico
com CAUQ, exclusive fornecimento de
CAP 50/70 e exclusive fresagem
descontínua a frio

Reparação de buracos ou remendos superficiais
deteriorados com área superior a 15 m², com CAUQ
p/conservação com espalhamento com motoniveladora de
pneu liso, em conformidade com Especificação Particular
de Serviço.

2

Correção
de
remendo
superficial
deteriorado ou buracos abertos, manual
com CAUQ, exclusive fornecimento de
CAP 50/70 e exclusive fresagem
descontínua a frio

Reparação de buracos ou remendos superficiais
deteriorados com área inferior a 15 m², com CAUQ
p/conservação,
com
espalhamento
manual,
em
conformidade com Especificação Particular de Serviço.

3

Fresagem descontínua
conservação

Consiste em fresar a superfície de reparo superficial na
espessura da camada asfáltica existente inclusive limpeza
da superfície fresada com jateamento de ar comprimido,
em conformidade com a especificação de serviço DER/PR
ES-P 31/05.

a

frio

para
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GRUPO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA AO USUÁRIO E DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO
Item

Serviço

Descrição

4

Selagem de trinca com emulsão asfáltica e
pó de pedra, exclusive fornecimento de
emulsão RR-1C

Preenchimento de trincas e fissuras do revestimento
betuminoso, com aplicação manual de mistura fluída,
“emulsão + pó de pedra”, em conformidade com
Especificação Particular de Serviço.

5

Selagem de trinca com emulsão asfáltica e
areia, exclusive fornecimento de emulsão
RR-1C

Preenchimento de trincas e fissuras do revestimento
betuminoso, com aplicação manual de mistura fluída,
“emulsão + areia”, em conformidade com Especificação
Particular de Serviço.

6

Pintura de ligação com emulsão RR-1C
(p/conservação), exclusive fornecimento
de emulsão RR-1C

Aplicação de pintura asfáltica, para conservação, para
promover aderência do substrato à camada de
recomposição em CAUQ, para fechamento de remendos
superficiais.

7

CAUQ p/conservação para fechamento de
remendo manual, exclusive fornecimento
de CAP 50/70

Aplicação de CAUQ p/conservação, espalhamento manual,
para fechamento de remendo superficial ou profundo com
área inferior a 15 m2, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 21/05.

8

CAUQ p/conservação para fechamento de
remendo mecânico, exclusive fornecimento
de CAP 50/70

Aplicação de CAUQ p/conservação, espalhamento com
motoniveladora de pneu liso, para fechamento de remendo
superficial ou profundo com área superior a 15 m2, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ESP 21/05.

REMENDO PROFUNDO
9

Demolição manual de pavimento para
conservação

Demolição manual da camada de pavimento deteriorada
para execução de remendo profundo, com área inferior a
15 m2, na espessura indicada em projeto, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ESP 27/05.

10

Demolição mecânica de pavimento para
conservação

Demolição mecânica da camada de pavimento deteriorada
para execução de remendo profundo, com área superior a
15 m2, na espessura indicada em projeto, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ESP 27/05.

11

Brita graduada – 100% PI (manual) para
remendo profundo

Execução de camada de BGS para sub-base e/ou base,
em substituição às camadas granulares deterioradas, com
área inferior a 15 m2, com espalhamento manual, na
espessura indicada em projeto, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 13/05.

12

Brita graduada – 100% PI (mecânico) para
remendo profundo

Execução de camada de BGS para sub-base e/ou base,
em substituição às camadas granulares deterioradas, com
área superior a 15 m2, com espalhamento com
motoniveladora, na espessura indicada em projeto, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ESP 13/05.

13

Solo cimento, mistura na pista (6%), 100%
PN, para remendo profundo

Execução de camada de solo tratado com cimento para
sub-base e/ou base em substituição às camadas
deterioradas de solos estabilizados, solos melhorados com
cimento e solos cimento, em trechos rodoviários para
qualquer VDM, na espessura indicada em projeto, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ESP 11/05.

14

Imprimação exclusive fornecimento de
emulsão para imprimação EAI para
conservação

Aplicação de pintura asfáltica, exclusive fornecimento de
emulsão para imprimação EAI para conservação, em
remendo profundo sobre superfície de camada granular
com BGS – 100% PI, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 17/05.
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GRUPO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA AO USUÁRIO E DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO
Item
15

Serviço

Descrição

Pintura de ligação com emulsão RR1C-E
(p/conservação), exclusive fornecimento
de emulsão RR1C-E

Aplicação de pintura asfáltica, para conservação, para
promover aderência do substrato à camada de
recomposição em CAUQ, para fechamento de remendos
superficiais.

DRENAGEM DE PAVIMENTO
16

Dreno longitudinal de pavimento 15 cm x
60 cm, inclusive escavação, geocomposto
para drenagem, tubo e selo CAUQ (10
cm), exclusive fornecimento do CAP 50/70

Consiste em complementar a drenagem em segmentos
com elevado índice de remendos superficiais e/ou
profundos, com execução de dreno com altura de 60 cm e
largura de 15 cm, localizado na interface da pista de
rolamento e acostamento ou na interface do acostamento
e leito natural, com a finalidade de proteger a estrutura do
pavimento, reduzir deflexões e aumentar a sobrevida do
pavimento existente, em conformidade com Especificação
Particular de Serviço.

17

Dreno transversal de pavimento 13 cm x
30 cm, inclusive escavação, brita, geotêxtil
(GNT) e selo CAUQ (10 cm), exclusive
fornecimento do CAP 50/70

Execução de dreno transversal de pavimento com altura
de 30 cm e largura de 13 cm, em caixas de remoção de
remendos profundos, em rampas extensas e acentuadas e
em curvas verticais côncavas para proteção da estrutura
do pavimento, redução de deflexões e aumento da
sobrevida do pavimento existente, em conformidade com
Especificação Particular de Serviço.

18

Desconfinamento lateral de bordo de
pavimento com motoniveladora

Desconfinamento lateral de bordo de pavimento – terreno
natural por escavação mecânica para saídas de água, em
conformidade com Especificação Particular de Serviço.

SOLUÇÕES TÉCNICAS GERENCIAIS
19

Reperfilagem com CAUQ com CAP 50/70
(massa fina), em trechos descontínuos,
espalhamento com motoniveladora com
pneu liso, espessura 2,0 cm, exclusive
fornecimento de CAP 50/70

Reperfilagem em trechos descontínuos com CAUQ, Faixa
F, massa fina, diâmetro máximo 3/8 polegada,
espalhamento com motoniveladora com pneu liso, a ser
aplicado na espessura 2,0 cm, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 21/05, na condição
de pavimento:
•

20

Reperfilagem com CAUQ com CAP 50/70
(massa
fina),
espalhamento
com
vibroacabadora, espessura 2,0 cm,
exclusive fornecimento de CAP 50/70

Reperfilagem com CAUQ, Faixa F, massa fina, diâmetro
máximo 3/8 polegada, espalhamento com vibroacabadora,
a ser aplicado na espessura 2,0 cm, em conformidade com
a especificação de serviço DER/PR ES-P 21/05, na
condição de pavimento:
•

21

Reperfilagem com CAUQ com CAP 50/70,
espalhamento
com
vibroacabadora,
espessura 2,5 cm, exclusive fornecimento
de CAP 50/70

a

frio

regular na solução técnica gerencial 03.

“ruim + péssimo” na solução técnica gerencial 06 e 07.

Reperfilagem com CAUQ, Faixa D, diâmetro máximo ½
polegada, espalhamento com vibroacabadora, a ser
aplicado na espessura 2,5 cm, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 21/05, na condição
de pavimento:
•

regular na solução técnica gerencial 05;

•

“ruim + péssimo” na solução técnica gerencial 09.

22

Fresagem descontínua
conservação

para

Correção superficial com fresadora em trechos
descontínuos, em até 40% da área do pavimento existente,
na espessura indicada em projeto, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 31/05, aplicável na
condição de pavimento regular, para soluções técnicas
gerenciais 02 e 04.

23

CAUQ com CAP 50/70, em trechos
descontínuos,
espalhamento
com
vibroacabadora, exclusive fornecimento de
CAP 50/70

Recomposição em trechos descontínuos com CAUQ,
espalhamento com vibroacabadora, espessura de 3,0 cm,
Faixa D, diâmetro máximo de ½ polegada, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ESP 21/05, aplicável na condição de pavimento regular para
solução técnica gerencial 02.
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GRUPO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA AO USUÁRIO E DE PROTEÇÃO DO PAVIMENTO
Item

Serviço

Descrição

24

CAUQ com CAP 55/75-E, em trechos
descontínuos,
espalhamento
com
vibroacabadora, exclusive fornecimento de
CAP 55/75-E

Recomposição em trechos descontínuos com CAUQ com
asfalto polímero, espalhamento com vibroacabadora,
espessura de 3,2 cm, Faixa D, diâmetro máximo de ½
polegada, em conformidade com a especificação de
serviço DER/PR ES-P 15/05, aplicável na condição de
pavimento regular para solução técnica gerencial 04.

25

Microrevestimento asfáltico usinado a frio
e= 8 mm, exclusive fornecimento de
emulsão RC1C-E

Microrevestimento asfáltico usinado a frio e= 8 mm, com
emulsão RC1C-E em trechos descontínuos, com a função
de não permitir reflexão de trincas, , em conformidade com
a especificação de serviço DER/PR ES-P 18/05, aplicável
na condição de pavimento regular para solução técnica
gerencial 04.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
26

Sinalização horizontal provisória com tinta
a base de resina livre

Sinalização horizontal provisória consiste em sinalizar o
eixo, com tinta a base de resina livre, nos segmentos
descontínuos e em trechos contínuos, após a execução de
todos os serviços que compõem o Grupo de Serviços para
Segurança ao Usuário e de Proteção do Pavimento.
A sinalização horizontal provisória, nos segmentos em
condição regular é aplicável em até 40% da superfície e
nos segmentos em condição “ruim + péssima” é aplicável
em até 100% da superfície.
Nos segmentos localizados com condição do pavimento
boa e/ou muito boa somente é aplicável em soluções de
remendos superficiais e profundos, em que a ausência da
sinalização horizontal existente possa provocar risco de
segurança ao usuário. Em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-OC 01/05.

A seguir são detalhados os serviços que compõem o “grupo de serviços para
melhoria do nível do conforto e acréscimo de durabilidade”, que devem ser executados
após a completa execução dos serviços do “grupo de serviços de segurança ao usuário e
de proteção do pavimento”.
GRUPO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DO NÍVEL DO CONFORTO E ACRÉSCIMO DA DURABILIDADE
Item

Serviço

Descrição
SOLUÇÕES TÉCNICAS GERENCIAIS

01

Pintura de ligação com emulsão
RR1C-E, exclusive fornecimento de
emulsão RR1C-E

Aplicação de pintura asfáltica em todas as superfícies a serem
tratadas, conforme indicado nas soluções técnicas gerenciais de
projeto e em conformidade com a especificação de serviço
DER/PR ES-P 17/05.

02

Fresagem contínua a frio

Correção superficial com fresadora em trechos contínuos, na
espessura indicada em projeto, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 31/05, aplicável na
condição de pavimento “ruim + péssimo” para soluções técnicas
gerenciais 06 e 08.

03

CAUQ com CAP 50/70, em trechos
contínuos,
espalhamento
com
vibroacabadora,
exclusive
fornecimento de CAP 50/70

Recomposição em trechos contínuos com CAUQ, espalhamento
com vibroacabadora, na espessura indicada em projeto, Faixa C
ou D, diâmetro máximo de 3/4 polegada, em conformidade com a
especificação de serviço DER/PR ES-P 21/05, aplicável na
condição de pavimento “ruim + péssimo” para soluções técnicas
gerenciais 06 e 07.

31/76

LOTE 7 - Superintendência Regional Noroeste

GRUPO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DO NÍVEL DO CONFORTO E ACRÉSCIMO DA DURABILIDADE
04

CAUQ com CAP 55/75-E, em
trechos contínuos, espalhamento
com vibroacabadora, exclusive
fornecimento de CAP 55/75-E

Recomposição em trechos contínuos com CAUQ com asfalto
polímero, espalhamento com vibroacabadora, na espessura
indicada em projeto, Faixa C ou D, diâmetro máximo de 3/4
polegada, em conformidade com a especificação de serviço
DER/PR ES-P 15/05, aplicável na condição de pavimento “ruim +
péssimo” para soluções técnicas gerenciais 08 e 09.

05

Microrevestimento asfáltico usinado
a frio e= 8 mm, exclusive
fornecimento de emulsão RC1C-E

Revestimento superficial com microrevestimento asfáltico usinado
a frio e= 8 mm, em conformidade com a especificação de serviço
DER/PR ES-P 30/05, aplicável na condição de pavimento:

06

Microrevestimento asfáltico usinado
a
frio
e=12mm,
exclusive
fornecimento de emulsão RC1C-E

•

“muito boa + boa” na solução técnica gerencial 01;

•

regular nas soluções técnicas gerenciais 02, 03, e 05.

Revestimento superficial com microrevestimento asfáltico usinado
a frio e=12mm, em conformidade com a especificação de serviço
DER/PR ES-P 30/05, aplicável na condição de pavimento:
•

07

Microrevestimento asfáltico usinado
a
frio
e=16mm,
exclusive
fornecimento de emulsão RC1C-E

“ruim + péssima” na solução técnica gerencial 08;

Revestimento superficial com microrevestimento asfáltico usinado
executado em duas camadas de esp= 8 mm, em conformidade
com a especificação de serviço DER/PR ES-P 30/05, aplicável na
condição de pavimento:
•

“regular” na solução técnica gerencial 04;

SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
08

Sinalização horizontal definitiva com
tinta resina acrílica a base de água

A sinalização horizontal definitiva consiste em sinalizar o eixo e os
bordos da pista de rolamento, terceiras faixas, trevos e acessos,
após a execução de todos os serviços que integram o Grupo de
Serviços para Melhoria do Nível do Conforto ao Rolamento e
Acréscimo da Durabilidade.
A largura da faixa de pintura é de 10,0, 12,0 e 15,0 cm para
trecho rodoviário com TMDA até 1500 veículos, entre 1500 e 3000
veículos e acima de 3000 veículos, respectivamente.
Em conformidade com a especificação de serviço DER/PR ES-OC
02/05.

09

Tacha refletiva bidirecional

Aplicação de dispositivos de sinalização horizontal em rodovias
com TMDA acima de 3000 veículos e, em casos especiais
indicados em projeto, para melhoria da segurança rodoviária, em
conformidade com a especificação de serviço DER/PR ES-OC
06/05.

10

Tachão bidirecional

O tachão é um dispositivo utilizado para separação de vias em
pontos críticos e, também com a função é delimitar áreas de
acesso.
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Após execução dos serviços de remendos profundos, drenagem de pavimento e
reparos superficiais, devem ser aplicadas as soluções de conservação e recuperação de
pavimento por trecho rodoviário, as Soluções Técnicas Gerenciais (STG).
A STG específica para cada trecho é função das seguintes variáveis:
•

Condição do pavimento existente;

•

Volume de tráfego médio diário anual;

•

Tipo do revestimento asfáltico

Apresenta-se a seguir as seções tipos das Soluções Técnicas Gerenciais padrões
e, utilizadas na matriz de solução com as variáveis acima descrita.
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
BOM + MUITO BOM
Solução 01
TMDA: Qualquer volume de tráfego
Revestimento Asfáltico: Todos os tipos

2
1

P

L

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

1

Pintura de ligação com emulsão RR-1C

m²

-

2

Microrrevestimento asfáltico usinado a frio (MRAUF)
Faixa II

m²

0,8
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
REGULAR
Solução 02
TMDA < 3.000 - Revestimento c/ CAUQ, PMQ ou PMF

2
1

P

L

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

5
4
3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

1

Fresagem descontínua a frio em 40% da área

m³

3,0

2

Pintura de ligação na área fresada com emulsão RR-1C

m²

-

3

Recomposição com CAUQ com CAP 50/70 em 40% da
área fresada

t

3,0

4

Pintura de ligação na área total com emulsão RR-1C

m²

-

5

Microrrevestimento asfáltico usinado a frio (MRAUF)
Faixa II

m²

0,8
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
REGULAR
Solução 03
TMDA < 3.000 - Revestimento c/ TS

L

P

1

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

2
4

3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

m²

-

t

2,0

1

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área a
reperfilar

2

Reperfilagem 40% da área com CAUQ com massa fina
com motoniveladora

3

Pintura de ligação na área total com emulsão RR-1C

m²

-

4

Microrrevestimento asfáltico usinado a frio (MRAUF)
Faixa II

m²

0,8
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
REGULAR
Solução 04
TMDA > 3.000 - Revestimento c/ CAUQ, PMQ ou PMF

L
1

2

P

3

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

6
5
4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

1

Fresagem descontínua a frio em 40% da área

m³

4,0

2

Pintura de ligação na área fresada com emulsão RR-1C

m²

-

3

Microrrevestimento asfáltico usiando a frio (MRAUF)
Faixa II

m²

0,8

4

Recomposição de CAUQ em 40% da área c/ asfalto
polímero

t

3,2

5

Pintura de ligação na área total com emulsão RR-1C

m²

-

6

Microrrevestimento asfáltico usinado a frio (MRAUF)
Faixa II

m²

1,6
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
REGULAR
Solução 05
TMDA > 3.000 - Revestimento c/ TS

L

P

1

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

2
4

3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

m²

-

t

2,5

1

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área a
reperfilar

2

Reperfilagem 100% da área com CAUQ

3

Pintura de ligação na área total com emulsão RR-1C

m²

-

4

Microrrevestimento asfáltico usinado a frio (MRAUF)
Faixa II

m²

0,8
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
RUIM + PÉSSIMO
Solução 06
TMDA < 3.000 - Revestimento c/ CAUQ, PMQ ou PMF

L

P

1

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

3

4

2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

1

Fresagem contínua a frio em 100% da área

m³

2,0

2

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área fresada

m²

-

3

Reperfilagem com CAUQ c/ CAP 50/70 na área total com
massa fina

t

2,0

4

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área total

t

-

5

Recomposição com CAUQ CAP 50/70 na área total

t

3,5
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
RUIM + PÉSSIMO
Solução 07
TMDA < 3.000 - Revestimento c/ TS

L

P

1

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

2

3
4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

m²

-

t

2,0

1

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área total

2

Reperfilagem com CAUQ c/ CAP 50/70 na área total com
massa fina

3

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área total

m²

-

4

Recomposição com CAUQ c/ CAP 50/70 na área total

t

3,5
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
RUIM + PÉSSIMO
Solução 08
TMDA > 3.000 - Revestimento c/ CAUQ, PMQ ou PMF

L

P

1

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

2

3
4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

1

Fresagem contínua a frio em 100% da área

m³

4,0

2

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área fresada

m²

-

3

Microrrevestimento asfáltico usinado a frio (MRAUF)
Faixa III

m²

1,2

4

Recomposição com CAUQ com asfalto polímero

t

5,0
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Soluções de conservação e recuperação descontínua com melhorias do
estado do pavimento com base no sistema SAM - CREMEP
RUIM + PÉSSIMO
Solução 09
TMDA > 3.000 - Revestimento c/ TS

L
2

P

1

P = Pavimento existente
L = Largura da pista de rolamento

3
4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE

ESPESSURA
(cm)

1

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área total

m²

-

2

Reperfilagem com CAUQ c/ CAP 50/70 na área total

t

2,5

3

Pintura de ligação com emulsão RR-1C na área total

m²

-

4

Recomposição com CAUQ com asfalto polímero

t

4,0
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Verifica-se a seguir a identificação da STG específica para cada trecho de rodovia,
para o lote em referência, levando-se em conta as variáveis condição do pavimento,
revestimento e tráfego.
QUADRO INDICATIVO DAS SOLUÇÕES DE PROJETO COM BASE NAS SOLUÇÕES TÉCNICAS GERENCIAIS CREMEP-SAM
LOTE - 07 - CREMEP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOROESTE
Trechos
p/
Rodovia

Rodovia

Área total a ser
conservada e
recuperada
(m²)

Descrição do trecho

ACESSO I ASTORGA - ENTR. PR-317 (IGUARAÇU) (+
TRAVESSIA URBANA DE IGUARAÇU)

T1

PR-218

T2

PR-218 ENTR. PR-317 (IGUARAÇU) - ENTR. PR-458 (ATALAIA)

Área na condição do pavimento e Solução Técnica Gerencial
Ruim +
Péssimo
(m²)

Regular
STG

STG

Boa + Muito
boa
(m²)

STG

(m²)

178.983,60

14.980,00

ST08

113.572,40

ST04

50.431,20

ST01

171.902,80

39.600,00

ST07

102.922,80

ST03

29.380,00

ST01

64.400,80

ST04

29.120,00

ST01

ST08

243.110,00

ST04

36.654,40

ST01

T3

PONTE S/ R. PARANAPANEMA (DIV. PR/SP) - ENTR. PR-463 (P/
PR-317
COLORADO)

T4

PR-317 ENTR. PR-458 (A) (P/ LOBATO) - MARINGÁ (A) (INÍCIO P. DUPLA)

335.964,40

T5

PR-340 SANTO INÁCIO (B) - ENTR. PR-542 (PLAN.) (A)

152.304,00

13.200,00

ST07

139.104,00

ST03

-

T6

PR-454 ACESSO V ASTORGA - ENTR. PR-218(A) (ASTORGA)

19.913,60

16.691,20

ST07

3.222,40

ST03

-

T7

PR-458

78.714,40

16.764,00

ST07

61.950,40

ST03

-

ENTR. PR-317 (B) (P/ N. SRA. DAS GRAÇAS) - ENTR. PR-461 (P/
LOBATO)

T8

PR-461 LOBATO (A) - ENTR. PR-463 (PARANACITY)

T9

PR-463

T10
T11

93.520,80

125.993,20

ENTR. BR-376 (NOVA ESPERANÇA) - ENTR. PR-317 (SANTO
INÁCIO)
PR-317/542 (NOSSA SRA. DAS GRAÇAS) (B) - ENTR. PR-463 (A)
PR-542
(COLORADO)

56.200,00

125.993,20

ST03

542.597,60

123.292,00

ST08

402.336,00

ST04

142.520,40

7.986,00

ST07

71.900,40

ST03

PR-935 ENTR. PR-463 - NOVA ESPERANÇA

16.240,00

TOTAL DO LOTE 07 SR NOROESTE

1.858.654,80

-

-

-

288.713,20

1.328.512,40

16.969,60

ST01

62.634,00

ST01

16.240,00

ST01

241.429,20

No quadro abaixo é quantificada a área total a conservar por Solução Técnica
Gerencial, resultante da matriz de solução acima.
Total de área de
Solução Técnica
acordo com a solução
Gerencial - STG
(m²)

Condição do
Pavimento

1

241.429,20

BOM + MUITO BOM

2

-

REGULAR

3

505.093,20

REGULAR

4

823.419,20

REGULAR

5

-

REGULAR

6

-

RUIM + PÉSSIMO

7

94.241,20

RUIM + PÉSSIMO

8

194.472,00

RUIM + PÉSSIMO

9

-

RUIM + PÉSSIMO

TOTAL

1.858.654,80

43/76

LOTE 7 - Superintendência Regional Noroeste

7 PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS
7.1

Licenciamento ambiental
É de única e exclusiva responsabilidade da empreiteira a obtenção das

autorizações ambientais junto aos órgãos competentes, para as seguintes atividades ou
serviços:
•

instalação de acampamentos;

•

planta de britagem;

•

usina de asfalto;

•

aproveitamento de jazidas, quando não utilizadas pedreiras comerciais regulares; e

•

bota-foras, em especial dos produtos resultantes de fresagem e demolição de
pavimento.
No caso da empreiteira adquirir insumos (brita, areia e massa asfáltica) junto a

fornecedores comerciais, deve ser apresentado ao DER/PR toda a documentação que
ateste a regularidade das instalações (pedreira, britagem, areal e usina de asfalto), assim
como a respectiva licença de operação emitida pelo órgão ambiental competente.
7.2

Sinalização dos trabalhos
A empreiteira é responsável pela implantação, manutenção, operação e

remanejamento da sinalização dos trabalhos ou dos serviços, conforme a evolução das
frentes de trabalho, obedecendo ao disposto no Manual de Segurança para Trabalhos em
Rodovias do DER/PR, de forma a conferir segurança ao tráfego e ao pessoal em serviço,
bem como minimizar transtornos aos usuários.
7.3

Horário de trabalho
Os serviços devem ser programados e executados pela empreiteira no período

diurno. Em casos especiais, a critério do DER/PR, os serviços que não requerem ensaios
ou verificação imediata podem ser executados no período noturno.
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7.4

Avanço físico das frentes de serviço
O avanço físico dos serviços deve sempre ser realizado obedecendo aos critérios

de prioridade apresentados na sequência.
1º) Nos primeiros seis meses ou 180 dias corridos:
a) para garantir a gestão adequada da conservação de pavimento e em face ao
cronograma de desembolso previsto, é necessário que a empreiteira dimensione suas
equipes de serviços de remendo profundo e superficial e de drenagem de pavimento,
de forma a concluir, em todos os trechos rodoviários, estes serviços previstos no
projeto e indicados pela fiscalização;
b) devem ser executados todos os serviços de remendo profundo, reparos superficiais e
de drenagem de pavimento em todos os trechos rodoviários, iniciando pelos de maior
VDM;
c) após a conclusão por trecho rodoviário de todas as parcelas dos serviços descritos
neste item, a equipe técnica da empreiteira em conjunto com a fiscalização, Gerente
de Operações Rodoviárias e Coordenação Técnica do programa, a ser designada pelo
Diretor Geral do DER/PR, deve verificar se eventualmente há serviços de reparos
localizados a serem corrigidos ou complementados, em função do período de
exposição ao tráfego e/ou condições climáticas adversas e/ou ajuste técnico de
solução técnica gerencial face à especificidade pontual, eventualmente encontrada e
aceita pela Coordenação Técnica.
2º) Nos primeiros doze meses ou 360 dias corridos:
a) para garantir a gestão adequada da recuperação de pavimento e em face ao
cronograma de desembolso previsto, é necessário que a empreiteira dimensione suas
equipes de execução dos serviços das soluções técnicas gerenciais definidas e
indicados pela fiscalização, de forma a concluí-los em 50% dos trechos rodoviários do
lote;
b) com base na avaliação do estado do pavimento dos trechos concluídos nos primeiros
12 (doze) meses, a ser realizada pela Coordenadoria de Gerenciamento da Malha
Rodoviária – DOP/CGM, compete à Coordenação Técnica designada, certificar se a
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condição do estado pavimento, por trecho rodoviário concluído evoluiu para a
condição “bom, muito bom” e “regular”.
3º) No segundo e terceiro ano ou no período do 13º ao 36º mês:
a) para garantir a gestão adequada da recuperação de pavimento e em face ao
cronograma de desembolso previsto, é necessário que a empreiteira dimensione suas
equipes de execução dos serviços das soluções técnicas gerenciais definidas e
indicados pela fiscalização, de forma a concluir o restante dos trechos rodoviários do
lote;
b) além dos serviços indicados no item 7.4 - 1º - a, b e c, devem ser executados todos os
serviços das soluções técnicas gerenciais de projeto, no restante dos trechos
rodoviários do lote, priorizando os de maior VDM;
c) com base na avaliação do estado do pavimento, a ser realizada neste período pela
Coordenadoria de Gerenciamento da Malha Rodoviária – DOP/CGM, compete à
Coordenação Técnica designada, certificar se a condição do estado do pavimento, por
trecho rodoviário e na extensão total do Lote, evoluiu para o estado “bom e muito bom”
e “regular”;
d) eventualmente, se os parâmetros admissíveis não forem atingidos e desde que haja
motivação técnica, e com base na Lei de Licitações e Contratos, a Coordenação Técnica
poderá recomendar à Direção Superior do DER/PR o pertinente aditamento contratual,
que garanta o desempenho do estado do pavimento previsto e economicidade do sistema
de gestão da conservação e recuperação da malha rodoviária pavimentada integrante
deste Lote.
Apresenta-se a seguir, a seleção dos trechos a serem recuperados no Ano 1, Ano 2 e
Ano 3.
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AVANÇO FÍSICO PREVISTO
LOTE - 07 - CREMEP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOROESTE
Trechos
p/
Rodovia
T4
T1
T9
T3

Área a recuperar
Rodovia

Descrição do trecho por rodovia

PR-317 ENTR. PR-458 (A) (P/ LOBATO) - MARINGÁ (A) (INÍCIO P. DUPLA)
ACESSO I ASTORGA - ENTR. PR-317 (IGUARAÇU) (+
PR-218
TRAVESSIA URBANA DE IGUARAÇU)
ENTR. BR-376 (NOVA ESPERANÇA) - ENTR. PR-317 (SANTO
PR-463
INÁCIO)
PONTE S/ R. PARANAPANEMA (DIV. PR/SP) - ENTR. PR-463 (P/
PR-317
COLORADO)

Ext. (km)

TMDA *

42,71

7565

23,42
76,60

Ruim +
Péssimo
(m²)

Regular
(m²)

Ordem de Prioridade

Boa + Muito
boa
Ano 01 Ano 02 Ano 03
(m²)

56.200,00

243.110,00

36.654,40

T4

6081

14.980,00

113.572,40

50.431,20

T1

4233

123.292,00

402.336,00

16.969,60

T9

12,30

4144

64.400,80

29.120,00

T3

T2

PR-218 ENTR. PR-317 (IGUARAÇU) - ENTR. PR-458 (ATALAIA)

25,29

2660

39.600,00

102.922,80

29.380,00

T2

T6

PR-454 ACESSO V ASTORGA - ENTR. PR-218(A) (ASTORGA)

3,00

2380

16.691,20

3.222,40

T5

PR-340 SANTO INÁCIO (B) - ENTR. PR-542 (PLAN.) (A)

T10

PR-542

T7

PR-317/542 (NOSSA SRA. DAS GRAÇAS) (B) - ENTR. PR-463 (A)
(COLORADO)
ENTR. PR-317 (B) (P/ N. SRA. DAS GRAÇAS) - ENTR. PR-461 (P/
PR-458
LOBATO)

T8

PR-461 LOBATO (A) - ENTR. PR-463 (PARANACITY)

T11

PR-935 ENTR. PR-463 - NOVA ESPERANÇA
TOTAL DO LOTE 07 SR NOROESTE

-

T9

21,94

1856

13.200,00

139.104,00

20,73

1462

7.986,00

71.900,40

11,54

1420

16.764,00

18,64

883

2,32

329

258,49

-

62.634,00

T2
T6
T5
T10

61.950,40

-

T7

125.993,20

-

T8

-

-

288.713,20 1.328.512,40

16.240,00

T11

241.429,20

* TMDA máximo do trecho

7.5

Cuidados com o transporte de materiais
Compete à empreiteira tomar as medidas necessárias para que os materiais

transportados não causem danos aos usuários da rodovia sob conservação, bem como
ao meio ambiente.
Eventuais danos causados a terceiros são de inteira responsabilidade da empreiteira, a
quem cabe o ônus decorrente.
Eventuais danos causados à via, oriundos do transporte de materiais a serem
aplicados nos serviços, acima dos limites de carga estabelecido na legislação vigente, devem
ser motivo de aplicação de penalidade e multas por parte do DER/PR.
No caso do excesso de peso, além da aplicação de multas previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, pode ensejar a outras penalidades, se comprovado que o acréscimo da
deterioração do pavimento existente é resultante da infringência sistemática aos limites de
peso toleráveis por parte da empreiteira.
Recomenda-se que o tráfego de serviço não transite em excesso sobre os segmentos
com aplicação dos serviços de melhoria do nível de conforto e acréscimo da durabilidade do
pavimento.

7.6

Propriedade dos materiais removidos
Por ocasião da execução dos serviços previstos em projeto deve ser ajustado entre a

empreiteira e o DER/PR, representado pelo engenheiro responsável pela fiscalização dos
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serviços e o Gerente de Operação Rodoviária da Superintendência Regional, a forma e local
de estocagem dos diferentes materiais e produtos removidos, demolidos, fresados e/ou
substituídos.
Todo o material resultante é de propriedade do DER/PR, sob responsabilidade da
Superintendência Regional.
O local de estocagem dos materiais fresados e/ou demolidos devem atender aos
cuidados ambientais contidos no Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do
DER/PR, guardadas em áreas cercada para se evitar a subtração destes materiais por
pessoas alheias ao DER/PR.
Os produtos que eventualmente não são reutilizáveis devem ser destinados a botaforas, convenientemente localizados, cujos cuidados ambientais atendam as Especificações
de Serviços e ao Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR.

7.7

Análise de gestão da conservação e recuperação de pavimento
Previamente ao início dos serviços, a equipe de fiscalização do DER/PR deve avaliar a

condição do pavimento existente por trecho rodoviário, com base na metodologia
desenvolvida pela Coordenadoria de Gerenciamento da Malha – DOP/CGM, para
identificação das soluções previstas em projeto e eventuais sugestões técnicas para correção
da condição do pavimento atual, considerando-se o período decorrido entre o levantamento
de dados para fins de elaboração do projeto básico e o levantamento à época de início dos
serviços.
As eventuais sugestões técnicas não podem ser implantadas sem a análise e anuência
da Coordenação Técnica
Periodicamente a Coordenação Técnica, designada pelo Diretor Geral do DER/PR,
com o apoio da DOP/CGM, deve avaliar a condição do pavimento por trecho rodoviário, para
identificação do desempenho das soluções implantadas e análise comparativa do estado do
pavimento atual e anterior aos serviços executados.
Compete à equipe de fiscalização do DER/PR propor eventuais ajustes nos
procedimentos construtivos aqui descritos, de forma a garantir a economicidade dos serviços
e segurança adequada aos usuários.
Compete à Coordenação Técnica designada analisar e eventualmente aceitar
modificações nos procedimentos construtivos previstos, desde que seja garantida a
economicidade dos serviços e da segurança adequada aos usuários e, também seja
48/76

LOTE 7 - Superintendência Regional Noroeste

garantido os parâmetros admissíveis da condição do estado do pavimento ao longo do
período de projeto.

7.8

Especificações técnicas de serviços
A execução dos serviços deve obedecer às Especificações de Serviços do DER/PR e

Especificações Particulares de Serviços.
As Especificações de Serviços do DER/PR estão disponibilizadas no site do
Departamento no endereço eletrônico www.der.pr.gov.br.
Apresenta-se a seguir, tabela dos serviços de recuperação e conservação de
pavimento, associados à Tabela Referencial de Preços do DER/PR e respectivas
especificações de serviços.
Serviços de Conservação e Recuperação de Pavimento associados às Especificações Técnicas de
Serviços do DER/PR
Serviços

Unidade

Especificação de Serviço

Fresagem contínua a frio

m³

DER/PR ES-P 31/05

Fresagem descontínua a frio

m³

DER/PR ES-P 31/05

Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C, exclusive fornecimento
de emulsão RR-1C

m²

DER/PR ES-P 17/05

Pintura de ligação c/ emulsão
fornecimento de emulsão RR1C-E

m²

DER/PR ES-P 17/05

m²

DER/PR ES-P 30/05

m²

DER/PR ES-P 30/05

m²

DER/PR ES-P 30/05

Reperfilagem c/CAUQ c/CAP 50/70, espalhamento com
vibroacabadora, exclusive fornecimento de CAP 50/70

t

DER/PR ES-P 21/05

Reperfilagem c/CAUQ c/CAP 50/70 – (massa fina),
espalhamento com motoniveladora c/pneus lisos, exclusive
fornecimento de CAP 50/70

t

DER/PR ES-P 21/05

CAUQ
c/CAP
50/70,
em
trechos
descontínuos,
espalhamento com vibroacabadora, exclusive fornecimento
de CAP 50/70

t

DER/PR ES-P 21/05

CAUQ c/CAP 55/75-E, em trechos descontínuos,
espalhamento com vibroacabadora, exclusive fornecimento
de CAP 55/75-E

t

DER/PR ES-P 15/05

Demolição manual de pavimento (p/conservação)

m³

DER/PR ES-P 27/05

Demolição mecânica de pavimento (p/conservação)

m³

DER/PR ES-P 27/05

Brita graduada - 100% PI (manual)

m³

DER/PR ES-P 05/05

Brita graduada - 100% PI (mecânico)

m³

DER/PR ES-P 05/05

Brita graduada tratada c/ cimento (4%) - 100% PI (manual)

m³

DER/PR ES-P 16/05

Brita graduada tratada c/ cimento (4%) - 100% PI (mecânico)

m³

DER/PR ES-P 16/05

RR1C-E,

exclusive

Microrevestimento usinado a frio e=8mm,
fornecimento de emulsão c/ polímero RC1C-E

exclusive

Microrevestimento usinado a frio e=12mm,
fornecimento de emulsão c/ polímero RC1C-E

exclusive

Microrevestimento usinado a frio e=16mm,
fornecimento de emulsão c/ polímero RC1C-E

exclusive
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Serviços de Conservação e Recuperação de Pavimento associados às Especificações Técnicas de
Serviços do DER/PR
Serviços

Unidade

Especificação de Serviço

Solo cimento (6%) mistura na pista - 100% PN

m³

DER/PR ES-P 11/05

Imprimação, exclusive fornecimento de emulsão EAI p/
conservação

m²

DER/PR ES-P 17/05

CAUQ para fechamento de remendo (manual), exclusive
fornecimento de CAP 50/70

t

DER/PR ES-P 21/05

CAUQ para fechamento de remendo (mecânico), exclusive
fornecimento de CAP 50/70

t

DER/PR ES-P 21/05

Selagem de trinca com areia, exclusive fornecimento de
emulsão RR-1C

l

Especificação Particular de
Serviço

Selagem de trinca com pó de pedra, exclusive fornecimento
de emulsão RR-1C

l

Especificação Particular de
Serviço

Dreno de pavimento 15x60 cm, inclusive escavação,
geocomposto para drenagem, tubo e selo CAUQ (10 cm),
exclusive fornecimento de CAP 50/70

m

Especificação Particular de
Serviço

Dreno transversal de pavimento 13x30 cm, inclusive
escavação, brita, geotêxtil (GNT) e selo CAUQ (10 cm),
exclusive fornecimento de CAP 50/70

m

Especificação Particular de
Serviço

Desconfinamento lateral do bordo do pavimento/ terreno
natural

m

Especificação Particular de
Serviço

Recomposição de sarjeta de concreto

m

Especificação Particular de
Serviço

Sinalização horizontal definitiva c/tinta acrílica a base de
água

m²

DER/PR ES-OC 02/05

Sinalização horizontal provisória c/tinta a base de resina livre

m²

DER/PR ES-OC 01/05

Tacha refletiva bidirecional

ud

DER/PR ES-OC 06/05

Tachão refletivo bidirecional

ud

DER/PR ES-OC 06/05

Fornecimento de emulsão para imprimação EAI

t

DNIT 165/2013-EM

Fornecimento de CAP 50/70

t

ANP – Regulamento técnico
nº 3/2005 e atualizações

Fornecimento de CAP 55/75-E

t

ANP – Regulamento técnico
nº 4/2010 e atualizações

Fornecimento de emulsão c/polímero RC1C-E

t

DNIT 128/2010-EM

Fornecimento de RR1C-E

t

DNIT 128/2010-EM

Fornecimento de RR2C-E

t

DNIT 128/2010-EM

Fornecimento de RR-1C

t

DNIT 165/2013-EM

7.8.1 Especificações Particulares de Serviços
Referem-se à particularidade de um serviço, porém, deve ser sempre observado
que as demais condições para materiais, misturas granulares e asfálticas, manejo
ambiental, controle interno e externo de qualidade, critérios de aceitação e rejeição e
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critérios de medição e pagamento obedecem à pertinente Especificação de Serviço
Rodoviário do DER/PR.

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Selagem de Trinca (com areia)
Produção diária
estimada:

250 l

Produção por
homem/dia:

62,5 l

Descrição: consiste no enchimento de trincas e fissuras no revestimento betuminoso ou
pavimento de concreto, com material asfáltico, para impedir a penetração de água nas camadas
inferiores do pavimento.
Prática de execução:
1) Proceder à limpeza da superfície, se necessário, para melhor visualização das trincas.
2) Preencher a trinca ou fissura com material betuminoso, evitando o excesso.
3) Cobrir a área preenchida com areia, jogada manualmente.
4) Espalhar a areia com o rodo, se necessário.
Sinalização: colocar e manter sinalização adequada, desde o início até a conclusão do serviço.
Pessoal de conservação:
- 1 encarregado de serviço;
- 3 serventes.
Equipamento:
- 1 espargidor de asfalto de 5000 l.
Ferramentas:
- 3 rodos;
- 3 pás;
- 3 vassouras de piaçava;
- 3 vasilhames.
Materiais:
- areia 0,5 m³;
- emulsão RR-1C, 0,250 t (250 l).

51/76

LOTE 7 - Superintendência Regional Noroeste

ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Selagem de Trinca (com pó de pedra)
Produção diária
estimada:

250 l

Produção por
homem/dia:

62,5 l

Descrição: consiste no enchimento de trincas e fissuras no revestimento betuminoso ou
pavimento de concreto, com material asfáltico, para impedir a penetração de água nas camadas
inferiores do pavimento.
Prática de execução:
1) Proceder à limpeza da superfície, se necessário, para melhor visualização das trincas.
2) Preencher a trinca ou fissura com material betuminoso, evitando o excesso.
3) Cobrir a área preenchida com pó de pedra, jogada manualmente.
4) Espalhar pó de pedra com o rodo, se necessário.
Sinalização: colocar e manter sinalização adequada, desde o início até a conclusão do serviço.
Pessoal de conservação:
- 1 encarregado de serviço;
- 3 serventes.
Equipamento:
- 1 caminhão chassi 1418/48;
- 1 espargidor de asfalto de 5000 l.
Ferramentas:
- 3 rodos;
- 3 pás;
- 3 vassouras de piaçava;
- 3 vasilhames.
Materiais:
- pó de pedra, 0,5 m³;
- emulsão RR-1C, 0,250 t (250 l).
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Drenagem de Pavimento
Objetivo: definir e orientar os procedimentos a serem seguidos na execução de drenos
transversais e longitudinais para preservação e melhoria da estrutura de pavimento existente em
obras rodoviárias sob a jurisdição do DER/PR.
Referências
ABNT-NBR 15073/04 - Tubos corrugados de PVC e de polietileno para drenagem subterrânea
agrícola
Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR
Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR
Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR
Manual de Drenagem de Rodovias do DNER
Definições
Dreno transversal de pavimento: são dispositivos que têm por objetivo drenar águas superficiais
infiltradas no pavimento, em especial, nas curvas verticais côncavas e em áreas de remoção
profunda para correção de defeito do pavimento existente. Este dreno deve ser executado na
direção transversal em relação ao eixo da rodovia, podendo ser conectado ao sistema de
drenagem longitudinal ou com saída localizada após o término do acostamento. Quanto à forma
construtiva, não são utilizados tubos, sendo composta de duas camadas – a camada inferior, de
espessura variável, é constituída de agregado britado de um só tamanho e a camada superficial,
também denominada de selo, com CAUQ na espessura média de 10 cm.

Dreno longitudinal de pavimento: são dispositivos que têm por objetivo drenar águas superficiais
e sub-superficiais infiltradas no pavimento, em especial, nos cortes longitudinais com drenos
existentes colmatados ou com ausência de dispositivo de drenagem. Também deve ser
empregado na interface de pavimento existente composto de camadas granulares e camadas de
solo estabilizado granulometricamente, ou camadas tratadas com cimento. Este dreno deve ser
executado na direção longitudinal em relação ao eixo da rodovia, podendo ser localizado na
interface bordo da faixa de tráfego e acostamento adjacente, ou na interface bordo do
acostamento e terreno natural. Quanto à forma construtiva, utilizar o geocomposto para
drenagem e geotêxteis não-tecido para a filtração, envolvendo um tubo de polietileno de alta
densidade PEAD de forma corrugada e da camada superficial, também denominada de selo,
com CAUQ na espessura média de 10 cm.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Drenagem de Pavimento (continuação)
Projeto-tipo
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Drenagem de Pavimento (continuação)
Material
Material drenante
Podem ser utilizados como material drenante, produtos resultantes de britagem de rocha sã,
isentos de impurezas e de torrões de argila.
A granulometria do material drenante deve ser verificada e projetada segundo critérios de
dimensionamento para atender às seguintes condições:
- o material drenante não pode ser colmatado pelo material envolvente;
- a permeabilidade deve ser satisfatória;
- os fragmentos do material drenante devem ser compatíveis com os orifícios ou ranhuras dos
tubos, de modo a não escoarem para o interior dos mesmos.
Neste projeto, para os drenos longitudinais, recomendamos a utilização do geocomposto para
a drenagem, envolvendo tubo corrugado de polietileno de alta densidade sendo o conjunto
protegido por manta sintética com função de filtro.
Material filtrante
O material filtrante deve ter granulometria satisfatória, de modo a impedir que as partículas
finas possam ser conduzidas por via fluida e que fiquem retidas nos interstícios do material
drenante, causando sua colmatação.
O filtro do dreno de pavimento, transversal ou longitudinal, deve ser executado com manta
sintética com permeabilidade e espessura indicadas no projeto.
A utilização de manta sintética, entretanto, caso não tenha sido especificada no projeto, deve
ser previamente analisada por meio de estudo específico.
Tubos
Tubos de PEAD devendo atender às recomendações dos fabricantes.
Equipamentos:
- retroescavadeira ou valetadeira autopropelida;
- compactador portátil (manual ou mecânico);
- perfuratriz pneumática;
- ferramentas manuais.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Drenagem de Pavimento (continuação)
Execução
Abertura das valas com valetadeira, na dimensão de 13 cm de largura e 30 cm de altura para dreno
transversal, e de 15 cm de largura e 60 cm de altura para dreno longitudinal.
1) No caso do dreno transversal raso, para curvas verticais côncavas, a vala é aberta segundo as
retas de maior declive, nas seções indicadas no projeto.
2) No caso de dreno transversal raso, para área de remoção profunda, o dreno é executado no fundo
da caixa de remoção com esconsidade suficiente para deságüe localizado após o término do
acostamento.
3) Para o dreno longitudinal raso, a vala é aberta no sentido de jusante para montante, paralela ao
eixo, sempre na posição de interface camada granular e camada de solo, ou camada granular e
camada cimentada.
4) A declividade longitudinal mínima do fundo das valas deve ser de 1%.
5) No caso de interface de camada granular e camada de solo utiliza-se valetadeira para processar a
escavação.
6) No caso de interface com camada cimentada utiliza-se valetadeira com auxílio de perfuratriz, para
processar a escavação.
Disposição do material escavado, em local próximo aos pontos de passagem, de forma a não
prejudicar a configuração do terreno e nem dificultar o escoamento das águas superficiais.
Preenchimento da vala no sentido de montante para jusante, com material drenante, compactado em
camadas de espessura máxima igual a 20 cm, no caso de não haver indicação de tubo (drenos cegos).
Em seções de corte, o dreno transversal pode descarregar em dreno longitudinal, raso ou profundo.
Os dreno longitudinal de pavimento, por sua vez, pode descarregar em caixas coletoras ou alas de
obras de arte correntes.
Dreno longitudinal de pavimento descontínuo com tubo
Este dreno é constituído por geocomposto para drenagem e geotêxteis não-tecido para filtração
envolvendo um tubo flexível de polietileno de alta densidade PEAD, de forma corrugada espiralada, de
simples ou dupla parede com a finalidade de captar águas sub-superficiais ou subterrânea existente no
interior do terreno.
O preenchimento da vala envolve:
1) colocação de manta de geocomposto com tubo, fixada nas paredes da vala e na superfície anexa
ao dreno com grampos de ferro de 5 mm, dobrados em forma de “U”;
2) instalação dos tubos flexíveis com as ranhuras ou os furos voltados para baixo;
3) fechamento da vala com material da escavação devidamente cuidado pela sua integridade,
compactado em camadas de igual espessura;
4) dobrar manta, conforme indicado em projeto, complementando o envelopamento;
5) a sobreposição da manta nas emendas longitudinais deve ter, pelo menos, 20 cm.

Dreno longitudinal de pavimento descontínuo, sem tubo
Este dreno é constituído, geralmente, por um material drenante envolvido por manta sintética.
O processo de enchimento é idêntico ao descrito anteriormente, exceto por não dispor de tubos.
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ESPECIFICAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇO
Drenagem de pavimento – Desconfinamento lateral de bordo de pavimento/solo
Objetivo: definir e orientar os procedimentos a serem seguidos na execução de
desconfinamento lateral de bordo de pavimento/solo, para melhoria da drenagem da
estrutura do pavimento, proporcionando alivio de tensões hidráulicas e maior durabilidade
das camadas constituintes do pavimento existente em obras rodoviárias sob a jurisdição do
DER/PR.
Referências
Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR
Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR
Manual de Drenagem de Rodovias do DNER
Definição: trata-se de dispositivo de drenagem do pavimento que tem por objetivo desobstruir
a saia do pavimento, em especial, em pavimentos flexíveis com camadas granulares, de
forma que a água superficial infiltrada na estrutura do pavimento possa ser drenada
lateralmente, para o terreno natural, com velocidade adequada de escoamento, evitando-se
o envelopamento da estrutura e a redução da vida útil do pavimento.
Produção diária estimada: 1.864 m

Produção horária: 233 m

Prática de execução
1) Remover a camada de solo vegetal do bordo externo do pavimento, na forma de “leiras” e
da saia do pavimento, com emprego de motoniveladora 120 – H leve, ou similar, com a
lâmina inclinada, de forma a remover uma seção média de 1,0 m de largura por 0,3 m de
espessura, por metro linear, correspondente a 0,30 m3/m. A produção média de remoção
com motoniveladora é de 70 m3/h, que corresponde a 233 m/h para seção especificada.
2) Carregar o material removido com emprego de retroescavadeira 4 x 4 leve. A produção
média de carregamento é da ordem de 35 m3/h, o que requer o uso de duas
retroescavadeiras para atender a produção horária estimada para o serviço.
3) Transportar o material removido e carregado com caminhões basculantes de capacidade
de 9 m3. Considera-se que a distância média de transporte para depósito e estocagem do
material removido é de 2 km, percorridos a uma velocidade média de 30 km/h, o que permite
fazer cada ciclo em aproximadamente 15 minutos, ou seja, cada caminhão transporte em
média 35 m3/h. Necessita-se de dois caminhões basculantes para atender a produção
horária estimada do serviço.
4) A seleção do local para depósito e estocagem do material deve ser definido pela
fiscalização do DER/PR.
Sinalização: implantar a sinalização adequada composta de placas de sinalização de
serviços (placas de solo) e “bandeirinhas” para garantia da segurança dos trabalhos e dos
usuários.
Pessoal:
- 1 apontador de serviço;
- 2 serventes (“bandeirinhas”).
Equipamento:
- 1 motoniveladora 120 – H leve, ou similar;
- 2 retroescavadeiras 4 x 4 leve, ou similar;
- 2 caminhões basculantes com capacidade de 9 m3.
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7.8.2 Recomendações técnicas
Estas recomendações são resultantes de esclarecimentos técnicos feitos na forma
de “comunicados” pela Coordenação Geral do Programa de Conservação Total, emitidos
nos anos de 2009 e 2010, destinando-se a melhor compreensão na execução dos
serviços pertinentes.
I.

Procedimentos técnicos para projetos de dosagem, transporte e processos
de espalhamento e compactação de CAUQ e CAUQ c/asfalto polímero
elastomérico

1) Quanto ao projeto de dosagem de mistura asfáltica usinada a quente para N > 1x107
(critério USACE)
Em conformidade com as especificações de serviços rodoviários do DER/PR
compete à empreiteira apresentar projeto de dosagem para análise e aceitação do
DER/PR.
Em conformidade com as especificações de serviços rodoviários do DER/PR – ESP 15/05 e ES-P 21/05, no projeto de dosagem deve ser verificado a resistência da massa
asfáltica à deformação permanente pelo uso de equipamento “Orniéreur” do LCPC,
sempre que a solicitação pelo tráfego for superior a 1x107 operações do eixo-padrão de
8,2 tf (critério USACE).
O ensaio de deformação permanente pode ser feito pela empreiteira junto ao
Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo.
2) Quanto ao projeto de dosagem de mistura asfáltica usinada a quente para N ≤ 1x107
(critério USACE)
Para misturas asfálticas usinadas a quente para aplicação em obras e serviços de
recuperação e conservação de pavimento, para tráfego leve a pesado, devem ser
atendidas as condições de dosagem e características Marshall, definidas nas
especificações citadas anteriormente, e tomar especial cuidado com a relação
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finos/betume e teor do CAP, para garantia de melhor desempenho futuro do CAUQ.

A composição granulométrica do CAUQ a ser empregada deve ser:
•

Faixa C do DER/PR ou Faixa D para camadas de rolamento;

•

Faixa D para reperfilagem com CAUQ com espessura igual ou superior a 2,5 cm;

•

Faixa F – massa fina para reperfilagem com espessura igual ou inferior a 2,0 cm.

Obs.: Para a faixa F, a composição granulométrica não pode ser utilizada para camadas
de

rolamento.

Esta

faixa

é

utilizada

especificamente

para

regularização

das

irregularidades ocasionadas pelas execuções dos remendos, executados através do
grupo 01.
A relação finos/betume para todas as massas asfálticas deve estar compreendida
entre 0,8 a 1,4.
Recomenda-se que para dosagem de CAUQ:
a) em misturas asfálticas usinadas a quente na aplicação em obras e serviços de
recuperação e conservação de pavimentos, sempre que o tráfego for pesado a muito
pesado, deve ser ensaiado e verificado o projeto de dosagem quanto à deformação
permanente, conforme descrito no item 7.8.2 – I - 1;
b) em misturas asfálticas usinadas a quente na aplicação em obras e serviços de
recuperação e conservação de pavimentos, sempre que o tráfego for leve ou médio,
podem ser adotados os procedimentos preliminares definidos no item 7.8.2 – I - 2;
c) para misturas asfálticas usinadas a quente na aplicação em remendos superficiais
localizados, tapa-buracos e correção de “panelas”, independentemente do tráfego, não
é necessária a verificação da deformação permanente no projeto de dosagem;
d) sempre que a fiscalização e/ou a empreiteira considerar ser necessário a melhora da
característica física e de desempenho do CAUQ, em especial quanto a deformação
permanente (trilhagem) e durabilidade, além das recomendações descritas, podem ser
utilizados os requisitos granulométricos do “Controle Superpave”, a saber:
60/76

LOTE 7 - Superintendência Regional Noroeste

3) Transporte de CAUQ
a) O transporte de CAUQ da fonte produtora até o local de aplicação (pista) deve ser feito
com caminhão basculante com caçamba metálica;
b) A aderência da mistura às chapas da caçamba deve ser evitada mediante aspersão
prévia de solução de cal na proporção de 10:1. Esta mistura, de uma parte de cal para
dez partes de água, corresponde a solução aquosa com 10% de cal;
c) Após a limpeza prévia da caçamba metálica com pá, enxada ou vassourão, procedese à aspersão da solução de água e cal;
d) Após a aplicação, deve ser retirado o excesso de solução, antes do carregamento da
mistura, basculando-se a caçamba;
e) A caçamba do veículo transportador, após carregamento de CAUQ, deve ser coberta
com lona impermeável durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica
quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminação por poeira e,
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especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte;
f) Não se admite e nem se tolera qualquer outro procedimento executivo, principalmente,
com o uso de óleo diesel ou óleo vegetal;
4) Quanto aos processos construtivos de espalhamento de CAUQ
Os processos construtivos de espalhamento de massa asfáltica usinada a quente,
inclusive reperfilagens, devem ser executados com emprego de motoniveladora com pneu
liso ou vibroacabadora.
No caso de espessuras esbeltas de CAUQ (menor que 2,5 cm), inclusive para
reperfilagens, em trechos descontínuos e com significativas mudanças de movimentação
do equipamento de espalhamento, deve ser utilizada motoniveladora com pneu liso.
No caso de espessuras esbeltas de CAUQ (menor que 2,5 cm), inclusive para
reperfilagens, em trechos contínuos ou em trechos descontínuos de extensões
significativas e com pouca movimentação do equipamento de espalhamento, pode ser
utilizada motoniveladora com pneu liso ou, preferencialmente, vibroacabadora.
Não se admite, sob nenhuma hipótese, o emprego de motoniveladora com pneu
borrachudo no espalhamento de misturas asfálticas usinadas a quente, por provocar a
redução da qualidade e pior acabamento do revestimento superficial.
5) Quanto aos processos construtivos de compactação de CAUQ
A compactação de CAUQ, em trechos contínuos ou trechos descontínuos com
extensões significativas, deve atender o prescrito na especificação de serviço rodoviário
pertinente.
Na execução de compactação de CAUQ em remendos superficiais localizados,
tapa-buracos e correção de “panelas”, na dependência de suas dimensões, pode ser
empregado, a critério da fiscalização, rolo de pneus ou rolo tandem vibratório ou placa
vibratória ou rolo compactador tipo CG11 ou similar.
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II.

Procedimentos técnicos para projeto de dosagem para microrevestimento
asfáltico usinado a frio

1) Todo projeto de dosagem de microrevestimento asfáltico usinado a frio deve ser
elaborado por laboratório de distribuidora de asfalto fornecedora do produto, por
profissionais habilitados e com responsabilidade técnica, considerando-se que deve
ser desenvolvido um produto asfáltico que promova o maior desempenho possível
com os agregados disponíveis localmente.
2) Nenhum projeto de dosagem deve ser aceito pela fiscalização do DER/PR se não
obedecerem a todos os parâmetros estabelecidos na especificação de serviço
DER/PR ES–P 30/05 - Microrevestimento asfáltico usinado a frio.
3) As taxas de aplicação de agregados e de ligante asfáltico devem ser definidas no
projeto de dosagem.
4) Todo projeto de dosagem de microrevestimento asfáltico usinado a frio deve conter o
resultado de todos os ensaios e determinações previstas na especificação de serviço
DER/PR ES–P 30/05.
5) A folha resumo do projeto de dosagem de MRAUF, a ser encaminhada juntamente
com o projeto de dosagem, elaborado pela distribuidora e fornecedora de asfalto da
obra rodoviária, deve conter:
a) Especificação de serviço: DER/PR ES-P 30/05;
b) Faixa mistura:______;
c) Composição de mistura de agregados seco (100%);
• Pedrisco (%)
• Pó de pedra (%)
• Areia (%)
• Cal CH-1 (%)
d) Água a acrescentar sem mistura de agregado seco (%);
e) Teor ótimo de emulsão RC1C-E sem mistura de agregado seco (%);
f) Asfalto residual (% em peso da mistura de agregado seco);
g) Polímero (% em peso do asfalto residual);
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h) Perda por abrasão (g/m²);
i) Excesso de asfalto por efeito de roda e adesão de areia (g/m²);
j) Adesão por molhagem (%);
k) Coesão por molhagem - 30 minutos (kg x cm);
l) Coesão por molhagem - 60 minutos (kg x cm);
m) Taxa de agregados (kg/m²);
n) Taxa de ligante RC1C-E (l/m²);
6) Aplicação de microrevestimento em baixas temperaturas
a) Todo MRAUF a ser aplicado em temperaturas entre 10ºC e 20ºC deve ser executado
com a rolagem da mistura empregando-se rolo pneumático (SP 8000 ou similar).
b) Para acelerar a cura deve ser consultado o fabricante do produto asfáltico para a
adequação do projeto de MRAUF com emprego de cimento em substituição à cal.
c) Não se admite, sob qualquer pretexto, a aplicação de MRAUF com temperatura
ambiental igual ou inferior a 10ºC.
e) A fiscalização deve solicitar ao distribuidor de asfalto responsável pelo projeto de
dosagem, o intervalo de temperatura que o MRAUF pode ser empregado nas
condições de projeto.
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8 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DAS
SOLUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS
8.1

Serviços de conservação de pavimentos com base no Sistema de Administração da
Manutenção - SAM

8.1.1 Níveis de esforço
Nível de esforço de um serviço de conservação é a quantidade deste serviço que
deve ser aplicado ou executado durante o ano, a cada unidade de medida correspondente
a este serviço.
Este parâmetro é dividido em classes, função do tipo de revestimento asfáltico
existente, da condição do pavimento e do volume de tráfego médio diário.
Cada um dos trechos rodoviários integrantes deste lote, conforme descrito no item
5.2, receberam uma nota de avaliação da condição do pavimento em que se
apresentavam as faixas de rolamento.
Essas notas resultam em níveis de esforço, para os quais estão associadas
quantidades de serviços a serem executadas ao longo de cada ano, com base no SAM.
Apresenta-se a seguir, os níveis de esforço para cada classe de tráfego.
8.1.2 Grupo pavimentação PMF / PMQ / CBUQ
NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: PRÉ-MISTURADO (PMF / PMQ / CBUQ)
Classe tráfego 1: 0 à 1000
Serviço
110 Tapa buraco com CAUQ
112 Remendo profundo
114 Selagem de trinca

ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
m³
2,10
1,30
0,60
0,30
m³/1000m²
m³
3,75
2,25
1,50
0,75
m³/1000m²
l
0,50
4,00
3,50
2,00
1,00
l/1000m²

NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: PRÉ-MISTURADO (PMF / PMQ / CBUQ)
Classe tráfego 2: 1001 à 3000
Serviço
ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
110 Tapa buraco com CAUQ
m³
2,20
1,40
0,70
0,40
m³/1000m²
112 Remendo profundo
m³
3,75
2,25
1,50
0,75
m³/1000m²
114 Selagem de trinca
l
0,50
4,00
3,50
2,00
1,00
l/1000m²
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NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: PRÉ-MISTURADO (PMF / PMQ / CBUQ)
Classe tráfego 3: 3001 à 5000
Serviço
ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
110 Tapa buraco com CAUQ
m³
2,20
1,50
0,80
0,40
m³/1000m²
112 Remendo profundo
m³
3,75
2,25
1,50
0,75
m³/1000m²
114 Selagem de trinca
l
0,50
4,00
3,50
2,00
1,00
l/1000m²
NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: PRÉ-MISTURADO (PMF / PMQ / CBUQ)
Classe tráfego 4: > 5000
Serviço
110 Tapa buraco com CAUQ
112 Remendo profundo
114 Selagem de trinca

ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
m³
2,40
1,60
0,90
0,50
m³/1000m²
m³
3,75
2,25
1,50
0,75
m³/1000m²
l
0,50
4,00
3,50
2,00
1,00
l/1000m²

8.1.3 Grupo pavimentação Tratamento Superficial
NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: TRATAMENTO SUPERFICIAL
Classe tráfego 1: 0 à 200
Serviço
110 Tapa buraco com CAUQ
112 Remendo profundo
171 Tapa buraco com tratamento superficial

ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
m³
0,80
0,60
0,25
0,15
m³/1000m²
m³
0,60
0,30
0,15
0,10
m³/1000m²
m³
0,80
0,60
0,25
0,15
m³/1000m²

NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: TRATAMENTO SUPERFICIAL
Classe tráfego 2: 201 à 1000
Serviço
110 Tapa buraco com CAUQ
112 Remendo profundo
171 Tapa buraco com tratamento superficial

ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
m³
1,05
0,65
0,30
0,15
m³/1000m²
m³
0,75
0,45
0,15
0,10
m³/1000m²
m³
1,05
0,65
0,30
0,15
m³/1000m²

NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: TRATAMENTO SUPERFICIAL
Classe tráfego 3: 1001 à 3000
Serviço
110 Tapa buraco com CAUQ
112 Remendo profundo
171 Tapa buraco com tratamento superficial

ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
m³
1,10
0,70
0,35
0,20
m³/1000m²
m³
0,75
0,45
0,15
0,10
m³/1000m²
m³
1,10
0,70
0,35
0,20
m³/1000m²

NÍVEL DE ESFORÇO POR CLASSE DE TRÁFEGO
Grupo pavimentação: TRATAMENTO SUPERFICIAL
Classe tráfego 4: > 3000
Serviço
110 Tapa buraco com CAUQ
112 Remendo profundo
171 Tapa buraco com tratamento superficial

ud Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5
Ud. NE
m³
1,10
0,75
0,40
0,20
m³/1000m²
m³
0,90
0,45
0,15
0,10
m³/1000m²
m³
1,10
0,75
0,40
0,20
m³/1000m²

8.1.4 Quantidade Anual de Serviço - QAS
A quantidade anual de serviço de conservação de pavimento é definida pelo
cálculo:
QAS = nível de esforço x dimensão do pavimento na condição indicada
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A quantidade total para execução, no período mínimo de 3 anos, é definida
através da seguinte equação:
QASparcial = Σ (QAS ano1 + QAS ano2)
QAStotal = ( QASparcial / 3 ) ano1 + ( QASparcial / 3 ) ano2 + ( QASparcial / 3 ) ano3

8.1.5 Relação dos serviços de conservação de pavimento calculados pelo SAM
Descrição do serviço
Demolição mecânica de pavimento
Demolição manual de pavimento
Fresagem descontínua a frio
Brita graduada para remendo profundo (manual)
Brita graduada para remendo profundo (mecânico)
CAUQ para fechamento de remendo superficial e profundo (manual)
CAUQ para fechamento de remendo superficial e profundo (mecânico)
Imprimação com emulsão EAI
Pintura de ligação com emulsão RR-1C
Selagem de trinca com areia
Selagem de trinca com pó de pedra
Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo

8.2

Unidade de
medida
m³
m³
m³
m³
m³
t
t
m²
m²
l
l
m³

Cálculo dos dispositivos de drenagem
Considerando o nível de deterioração dos pavimentos associado ao tipo de

revestimento asfáltico, cargas transeuntes e índices pluviométricos, levando em
consideração o Programa Emergencial e o Programa de Conservação Total, implantados
no período de 2005 a 2010, desenvolveu-se estudos gerenciais que resultaram em
quantidades médias para serviços necessários de drenagem de pavimento.
Estas quantidades médias para os referidos serviços são apresentadas nos
quadros a seguir.
DRENAGEM DE PAVIMENTO
Dreno longitudinal
15 x 60 cm

Dreno transversal
13 x 30 cm

Desconfinamento lateral de
bordo de pavimento/solo

(% da extensão de trecho)

(m/km)

(% da extensão de trecho)

-

10 m/km

50%

Regular

10%

30 m/km

50%

Ruim + péssimo

25%

50 m/km

50%

Condição do
pavimento

Muito bom + bom
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8.3

Serviços de sinalização rodoviária
De acordo com os estudos desenvolvidos pela Coordenadoria de Engenharia de

Tráfego e Segurança Rodoviária - DOP/CETS, as taxas médias a serem adotadas para
cálculo de quantidades de serviços de sinalização horizontal são:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFINITIVA
Eixo
(taxa)

Bordos
(2)

Largura da faixa

(m²/km)

(m²/km)

Eixo
(cm)

Bordos (2)
(cm)

(m²)

< 1500

150

200

10

10

350

1500 - 3000

170

250

12

12

420

> 3000

180

300

15

15

480

VDM ou TMDA

Quantidade
por km

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA
Somente eixo
largura da faixa

Taxa de aplicação

Quantida
de por
km

(cm)

(m²/km)

(m²)

< 1500

10

150

150

1500 - 3000

10

150

150

> 3000

10

150

150

VDM ou TMDA

As tachas refletivas bidirecionais estão quantificadas para determinados trechos,
conforme quadro de quantidades.
8.4

Quadro de quantidades para os serviços quantificados pelo SAM
Quantidade total dos serviços de conservação de pavimento, incluindo drenagem e

sinalização rodoviária está quantificado conforme Anexo I
8.5

Serviços de recuperação de pavimento com base nas soluções técnicas gerenciais
Os serviços que integram as soluções técnicas gerenciais são aqueles constantes

nas seções tipo de pavimento, por condição de pavimento e por trecho rodoviário, cujos
quantitativos são apresentados no Anexo II
8.6

Quadro geral de quantidade
Todas as quantidades dos serviços que compõem as soluções técnicas gerenciais

e dos serviços de conservação do SAM estão detalhados no quadro do Anexo III
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8.7

Cálculo de quantidades de serviços em toneladas
Apresenta-se a seguir, os parâmetros utilizados para cálculo de quantidades de

serviços em toneladas - mistura asfálticas a quente, e para cálculo dos produtos asfálticos
em toneladas, com base nos teores de projeto dos materiais asfálticos ou para taxas de
aplicação.

Serviços

Características

Valores

Imprimação com emulsão EAI

Taxa de aplicação de emulsão EAI

1,2 l/m²

Pintura de ligação com emulsão RR-1C

Taxa de aplicação de emulsão RR-1C

0,5 l/m²

Pintura de ligação com emulsão RR-1C-E c/polímero

Taxa de aplicação de emulsão RR-1CE

0,7 l/m²

Selagem de trinca com areia com emulsão RR-1C

Taxa de aplicação de emulsão RR-1C

1 kg/l

Selagem de trinca com pó de pedra com emulsão RR-1C

Taxa de aplicação de emulsão RR-1C

1 kg/l

Dreno longitudinal (15x60)cm - Selo 10cm CAP-50/70

Teor de CAP

0,0021 t/m

Dreno transversal (13x30)cm - Selo 10cm CAP-50/70

Teor de CAP

0,0018 t/m

Microrevestimento asfáltico usinado a frio de 8 mm

Taxa de ligante RC-1C-E

1,4 l/m²

Microrevestimento asfáltico usinado a frio de 12 mm

Taxa de ligante RC-1C-E

2,0 l/m²

Microrevestimento asfáltico usinado a frio de 16 mm

Taxa de ligante RC-1C-E

2,7 l/m²

Teor de CAP 50/70

6,0%

Reperfilagem com CAUQ (massa fina)
Densidade aparente da massa asfáltica
Teor de CAP 50/70

2,4 t/m³
5,7%

Reperfilagem com CAUQ
Densidade aparente da massa asfáltica
Teor de CAP 50/70

2,4 t/m³
5,7%

CAUQ
Densidade aparente da massa asfáltica
Teor de CAP 50/70 (polímero 55/75)

2,5 t/m³
5,9%

CAUQ c/ Asfalto modificado por polímero
Densidade aparente da massa asfáltica

2,5 t/m³
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9 EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS
9.1

Equipe técnica mínima
Função

Quantidade

Auxiliar técnico – projetista e calculista

01

Chefe de escritório

01

Encarregado de conservação de pavimento para remendos superficiais, remendos
profundos e drenagem de pavimento

02

Encarregado de conservação de pavimento para, fresagens, reperfilagens, CAUQ,
CAUQ com asfalto polímero e tratamentos superficiais

02

Encarregado geral

01

Engenheiro preposto

01

Engenheiro químico

01

Laboratorista de controle de qualidade de materiais e serviços rodoviários

02

Técnico de segurança e medicina do trabalho

01

Topógrafo

01

9.2

Equipamentos mínimos

a) Equipamentos para serviços de reparos superficiais
Descrição
Caminhão basculante – 9 m³
Caminhão espargidor de asfalto
Fresadora a frio L < 1,0 m c/vassoura e minicarregadeira
Fresadora a frio W – 1000 L, ou similar
Soprador manual
Motoniveladora
Rolo pneus autopropelidos SP 8000 ou similar
Rolo tandem liso 6 – 8t
Serra corte concreto/asfalto

Quantidade
02
01
02
01
02
01
01
01
02

b) Equipamentos para serviços de remendos profundos e drenagem de pavimento
Descrição
Caminhão basculante - 9 m³
Caminhão espargidor de asfalto
Carregadeira de pneus 930 ou similar
Compactador manual – placa vibratória com motor
Compactador manual – soquete vibratório
Soprador manual
Compressor de ar
Martelete – rompedor
Retroescavadeira
Rolo liso vibratório CA-25 ou similar
Rolo pneus autopropelidos SP 8000 ou similar
Valetadeira autopropelida

Quantidade
02
01
01
02
02
02
01
02
01
01
01
02
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c) Equipamentos para serviços de tratamentos superficiais e microrevestimento
Descrição
Caminhão basculante – 9 m³
Caminhão com unidade dosadora de agregados e ligante
Caminhão espargidor de asfalto
Caminhão pipa – 6000 L
Carregadeira de pneus 930 ou similar
Rolo pneus autopropelidos SP-8000 ou similar
Rolo tandem liso 6 – 8t
Tanque de depósito de emulsão 20.000 L
Trator agrícola com vassoura mecânica rebocável

Quantidade
04
02
01
01
01
01
01
04
01

d) Equipamentos para serviços de sinalização da obra e sinalização horizontal provisória
e definitiva
Descrição
Caminhão carroceria
Máquina para pintura autopropelida
Veículo leve com carroceria

Quantidade
01
01
01

e) Equipamentos para serviços com utilização de massas asfálticas usinadas a quente
Descrição
Caminhão basculante – 9 m³
Caminhão carroceria
Caminhão comboio
Caminhão para transporte de máquinas e equipamentos
Motoniveladora
Rolo de pneus autopropelidos 27 t
Rolo tandem liso 8 – 10 t
Tanque isotérmico 20.000 L
Trator agrícola com vassoura mecânica rebocável
Vibroacabora eletrônica de esteiras

Quantidade
05
01
01
01
01
02
02
03
01
01

f) Quadro resumo de equipamentos
QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Descrição
Caminhão basculante – 9 m³
Caminhão carroceria
Caminhão com unidade dosadora de agregados e ligante
Caminhão comboio
Caminhão espargidor de asfalto
Caminhão para transporte de máquinas e equipamentos
Caminhão pipa – 6000 L
Carregadeira de pneus 930 ou similar
Compactador manual – placa vibratória com motor
Compactador manual – soquete vibratório
Compressor de ar
Fresadora a frio L < 1,0 m c/vassoura e minicarregadeira
Fresadora a frio W – 1000 L, ou similar
Soprador manual

Quantidade
13
02
02
01
03
02
01
02
02
02
01
02
01
02
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QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

Descrição
Máquina para pintura autopropelida
Martelete – rompedor
Motoniveladora
Retroescavadeira
Rolo de pneus autopropelidos 27 t
Rolo liso vibratório CA-25 ou similar
Rolo pneus autopropelidos SP 8000 ou similar
Rolo tandem liso 6 – 8t
Rolo tandem liso 8 – 10 t
Serra corte concreto/asfalto
Tanque de depósito de emulsão 20.000 L
Tanque isotérmico 20.000 L
Trator agrícola com vassoura mecânica rebocável
Valetadeira autopropelida
Veículo leve com carroceria
Vibroacabora eletrônica de esteiras

Quantidade
01
02
02
01
04
01
03
02
02
02
04
03
02
02
01
01

10 PRAZO DE EXECUÇÃO
De acordo com os dados pluviométricos dos diversos postos de controle do
IAPAR/SIMEPAR, a média estimada de número de dias de chuva no Estado do Paraná é
de aproximadamente 140 dias, e o número de dias praticáveis anuais da ordem de 225
dias.
Os períodos de maiores precipitações pluviométricas são os meses de novembro a
março.
Para a boa gestão dos serviços de conservação e recuperação de pavimento,
considera-se como prazo mínimo o período de 36 ( trinta e seis) meses.

11 CRONOGRAMA DA OBRA
Para a boa gestão da conservação e recuperação de pavimento é necessário
compatibilizar a condição atual do pavimento por trecho, a prioridade do trecho em virtude
de sua função no sistema viário e TMDA, e disponibilidade orçamentária prevista para
estes investimentos.
A seqüência de execução deve obedecer ao previsto no item 7.4 dos
Procedimentos Construtivos.
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12 QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES TOTAIS DE SERVIÇOS
QUADRO DE QUANTIDADES GERAL - LOTE 07 - SR NOROESTE
Serviços de conservação e recuperação em pontos descontínuos com melhoria do pavimento em rodovias estaduais da Sup.
Regional NOROESTE - LOTE 07 (CREMEP II) - Extensão total = 258,49km
Grupo de serviço: Restauração / Conservação Rodoviária
TOTAL
Código
Descrição do Serviço
Unidade
Qtde
562560 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão
m²
1.075.890,08
570400 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)
t
8.246,11
570530 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP
t
9.697,79
570370 C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto
t
50.658,41
562620 Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão
m²
823.419,20
570510 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t)
t
4.523,58
505000 Fresagem contínua a frio
m³
7.778,88
562690 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão
m²
194.472,00
512050 Demolição mecânica de pavimento
m³
4.746,65
512000 Demolição manual de pavimento
m³
1.186,66
505100 Fresagem descontínua a frio
m³
23.051,73
531330 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo
m³
593,33
570140 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP
t
2.343,44
570170 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP
t
23.734,73
561120 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão
m²
2.701.619,12
550800 Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão
l
3.944,19
550810 Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão
l
3.944,19
546120 Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo
m³
4.944,43
Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante,
641560
m
28.698,50
tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP
Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo
641330
m
7.910,30
CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP
830000

Cerca 4 fios c/ mourões de madeira

601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural
Grupo de serviço: Sinzalização
Código
Descrição do Serviço
822200 Faixa de sinalização horizontal provisória
822100 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água
873000 Tachão refletivo bidirecional
871000 Tacha refletiva bidirecional
Grupo de serviço: Fornecimento de Veículos
Código
Descrição do Serviço
970050 Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista)
Grupo de serviço: Ligantes Betuminosos
Código
Descrição do Serviço
589000 Fornecimento de CAP-50/70
589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C
589180 Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero
589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)

m

3.780,00

m

258.490,00

Unidade
m²
m²
ud
ud

Qtde
38.773,50
108.565,80
1.313,00
27.484,00

Unidade
mes

Qtde
36,00

Unidade
t
t
t
t

Qtde
2.884,27
1.358,70
4.118,42
2.988,85
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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