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A apresentação de um livro não pode prescindir da apresentação de seu primeiro leitor, o 

seu autor. E um livro do Elci Pessoa Júnior terá passado, já na origem, pelo crivo de um leitor 

exigente, minucioso e erudito. Que é engenheiro, mas também advogado; consultor de enge-

nharia, mas também funcionário de Tribunal de Contas; conhecedor profundo do Brasil e de 

seus problemas, mas também um profissional atuante no exterior; professor e acadêmico, mas 

também com muita bagagem prática. Alguém que, pela riqueza e abrangência de conhecimento, 

acompanhadas de generosidade de espírito, sabe que muito também tem a aprender e, assim, 

muito nos ensina e nos instiga a ir além em cada página de seu livro.

José Leomar Fernandes Júnior

Professor Titular da USP de São Carlos

Por sua completude, o livro constitui, de fato, verdadeiro manual de obras rodoviárias e pavi-

mentação urbana. Desenvolvido de maneira didática, proporciona fácil utilização prática para 

todos os atores envolvidos com o tema, nas fases de execução, fiscalização e controle.

A qualificação e a capacidade do autor não permitiriam outro resultado que não a excelência 

constatada através da utilização de sua obra, que tem gerado resultados efetivos na melhoria 

da qualidade das rodovias não apenas no Brasil, mas mundo afora.

Anderson Uliana Rolim

Presidente do Ibraop – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
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“Escolha sempre o caminho que pareça o melhor, mesmo que seja 

o mais difícil; o hábito brevemente o tornará fácil e agradável.”

Pitágoras

Ao meu pai, brilhante Engenheiro Rodoviário, de quem 

herdei o entusiasmo pela profissão, e à minha mãe, exem-

plo ímpar de dedicação à família, pelo apoio incondicional 

que sempre me garantiram ao longo de todos esses anos.

À minha doce Adriana, fonte inesgotável de amor, 

ternura e paz, que tanto me incentivou a “pôr no papel” 

essas experiências e que segue ao meu lado, garantindo-

-me suporte emocional e estímulo para a realização de 

cada projeto.

E ao meu filho, Arthur Elci, grande orgulho da minha 

vida e parte indissociável do meu coração, a quem dedico 

não apenas esta, mas todas as obras da minha vida.
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A presente obra, uma destacada publicação com enfoque e conteúdo tão necessários a todos 

aqueles que se deparam, no dia a dia, com a tarefa de executar, fiscalizar ou supervisionar obras 

rodoviárias e de pavimentação urbana, somente poderia ser de iniciativa deste autor e engenheiro 

experiente, amigo e companheiro de longa data nas atividades relacionadas aos Tribunais de 

Contas e ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), do qual é Vice-Presidente.

A qualificação e a vivência prática do autor, com atuações diretas em empreiteira, órgão público 

contratante e Tribunal de Contas, significarão um diferencial para o leitor, pois este manual é na 

verdade um guia orientativo que observa os inúmeros procedimentos que devem ser adotados 

pelos profissionais para que possam bem desempenhar as suas tarefas nesse segmento impor-

tante das obras de infraestrutura, seja nas empreiteiras, nas empresas de consultoria, nos órgãos 

públicos contratantes ou nos órgãos de controle interno e externo.

Nesta excelente produção técnica, com um enfoque prático e um texto objetivo, direto e 

simples, sem, no entanto, fugir da qualidade técnica necessária, com rigorismo das respectivas 

normas, o autor apresenta e detalha aspectos relacionados às recomendações aos profissionais 

fiscais e executores, sobre a revisão geral do projeto básico e a sua compatibilidade com o res-

pectivo orçamento, os processos de desapropriação, o canteiro de obra, as licenças ambientais, 

os cronogramas, as mobilizações, a terraplenagem, os serviços de pavimentação, os serviços de 

drenagem e proteção, a sinalização e até o que observar no momento do recebimento da obra.

Apresentar esta obra foi uma honra a mim atribuída gentilmente pelo autor, e a minha certeza 

é que ele terá sucesso nessa empreitada, no sentido de auxiliar e bem orientar os profissionais que 

atuam, de alguma maneira, na execução de obras públicas ou privadas no segmento rodoviário.

Pedro Jorge R. de Oliveira

Diretor Técnico do Ibraop

Autor do livro Obras públicas: tirando suas dúvidas

Apresentação
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Esta obra traz orientações efetivamente práticas a Engenheiros que atuam diretamente na exe-

cução, fiscalização ou supervisão de obras rodoviárias e de pavimentação urbana.

Não se tem, evidentemente, a pretensão de esgotar todos os tipos possíveis de serviços ine-

rentes a essas obras, mas sim de abordar os aspectos mais relevantes dos trabalhos executados 

com maior frequência.

Nesse sentido, este manual discorre sobre os procedimentos relacionados a cada uma das fases 

de execução das obras, desde a emissão da ordem de serviço, quando precisam ser revisados 

pontos específicos do projeto básico/executivo e da planilha orçamentária, até os procedimentos 

que antecedem o termo de recebimento da obra.

O texto destaca, em cada tópico, as atividades que devem ser pessoalmente desempenhadas 

tanto pelos Engenheiros que atuam nas empreiteiras quanto pelos Engenheiros que exercem a 

fiscalização dos serviços – empresas de consultoria e Administração Pública. São cuidados que 

devem ser observados para uma boa condução dos serviços, de modo a assegurar a qualidade 

e a economicidade dos empreendimentos, evitando a ocorrência de irregularidades, que vêm, 

com cada vez mais frequência, sendo objeto de questionamento pelos órgãos de controle interno 

e externo.

A concepção desta publicação não visa “desperdiçar palavras” nem enveredar o leitor para 

textos essencialmente acadêmicos, mas sim trazer à tona apenas a teoria necessária e suficiente 

à boa aplicação prática em campo.

São Paulo, agosto de 2013

O Autor

Prefácio
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1
Orientações 

gerais

Os diversos profissionais que atuam durante a execução 

das obras devem ter em mente que formam uma equipe 

que, ao cabo dos serviços, terá garantido a realização dos 

objetivos de todas as partes envolvidas, devidamente ali-

nhados ao tempo da contratação, quais sejam: edificar-se 

um empreendimento com a qualidade, o prazo e o custo 

acordados.

Cada um, é claro, tem atribuições próprias, mas devem 

os Engenheiros, Fiscais ou Executores, perceber que elas 

não são conflitantes entre si, mas sim complementares, 

para que os interesses envolvidos possam convergir. 

A interação entre esses profissionais, portanto, é condi-

ção fundamental para que cada um possa desempenhar 

plenamente suas funções.

1.1 Aos Engenheiros Fiscais
O Engenheiro Fiscal deve assumir uma postura proativa 

durante todo o processo de execução das obras. Nesse sen-

tido, precisa permanecer atento a todos os fatos ocorridos 

durante as obras, de modo a antecipar-se aos possíveis 

problemas e procurar solucioná-los antes que causem 

algum tipo de transtorno.

Assim, deve procurar antever, em especial, problemas 

com desapropriações; remanejamentos de redes elétri-

cas, de distribuição de água e gás, coletoras de esgoto, de 

telefonia etc.; e restrições ao tráfego de pessoas e veícu-

los nas regiões circunvizinhas à obra. Precisa, portanto, 

manter estreita relação com as equipes de desapropria-

ção, levando-lhes as prioridades da obra e monitorando o 

célere andamento dos processos. De modo análogo, deve 

ser diligente junto às empresas e concessionárias de ser-

viços públicos, visando à solução dos empecilhos, sempre 

que possível, antes mesmo que estes venham a retardar 

o andamento da obra.

O Engenheiro Fiscal precisa deter pleno e prévio conhe-

cimento de tudo o que será executado na obra. Não se trata, 

pois, de ser um observador do que está sendo executado, 

mas, ao contrário, um ator ativo durante toda a construção.

Ele deve ter acesso a todos os projetos disponíveis e 

ciência prévia sobre qualquer alteração ou adaptação que 

se pretende realizar ao tempo da execução dos serviços, 

seja ela proposta pela empreiteira, pelo Projetista ou pela 

empresa de supervisão, devendo em todos os casos ma-

nifestar-se, ainda que informalmente (nos casos mais 

simples e sem impacto significativo), sob pena de perder 

o controle do que virá a ser executado. Tal manifestação, 

por sua vez, precisa ocorrer com a brevidade que a situa-

ção requer, de modo a não obstar o bom andamento dos 

serviços.

Enfim, deve o Engenheiro Fiscal procurar conduzir 

ativamente o andamento dos serviços, de forma célere 

e assegurando sua qualidade, custos mínimos e menor 

transtorno possível à população.

Durante a execução da obra, é papel do Engenheiro 

Fiscal, quer conte ou não com o auxílio de uma empresa 

de consultoria, inspecionar pessoalmente, e de perto, 

o controle tecnológico dos serviços executados, evitando 

apropriar quaisquer itens sem que os necessários ensaios 

hajam sido procedidos e devidamente avaliados. Para isso, 

deve lhe ser assegurado não apenas vista aos resultados 

dos ensaios, mas também o acompanhamento direto de 

sua execução, que deverá ser feito na amostragem míni-
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2
Fase preliminar

Neste capítulo serão abordados os procedimentos a 

serem seguidos pelos Engenheiros desde o momento em 

que recebem a designação de acompanhar uma obra, 

normalmente logo após a emissão da ordem de serviço, 

até as providências preliminares à sua execução.

Assim, entre outros, deve o Engenheiro Fiscal realizar no 

mínimo os seguintes procedimentos:

•	 revisão geral do projeto básico/executivo;

•	 verificação da compatibilidade do projeto com a 

planilha orçamentária;

•	 coleta e arquivamento dos documentos iniciais;

•	 análise da equipe técnica mobilizada pela 

empreiteira;

•	 análise dos equipamentos mobilizados pela 

empreiteira;

•	 inspeção no laboratório da obra;

•	 verificação do andamento dos processos de desa-

propriação;

•	 verificação da necessidade de remanejamentos 

de interferências;

•	 análise da necessidade de desvios ou limitações 

de tráfego;

•	 arquivamento contínuo de documentos;

•	 definição do local da placa da obra;

•	 quadro de acompanhamento físico dos serviços;

•	 instalação e leituras do pluviômetro;

•	 alterações e adaptações de projeto.

No mesmo período, por sua vez, além da observância a 

todos os pontos já citados, os Engenheiros Executores deverão 

cuidar das seguintes providências:

•	 escolha de local para alojamentos;

•	 layout do canteiro de obras;

•	 obtenção das licenças de construção;

•	 inspeção preliminar em fontes de materiais;

•	 planejamento: cronograma e histograma;

•	 mobilização de pessoal e equipamentos.

Passa-se, então, ao detalhamento de cada um desses 

procedimentos.

2.1 Revisão geral do projeto básico/
executivo

O Engenheiro Fiscal deve analisar preliminarmente o 

projeto com os seguintes enfoques:

•	 elementos mínimos do projeto básico;

•	 análise básica do estudo de tráfego;

•	 localização das instalações de usinas e pátios de 

pré-moldados;

•	 soluções de terraplenagem;

•	 soluções de pavimentação.

2.1.1 Elementos mínimos do projeto básico
Deve-se observar se o projeto básico disponível contém 

todos os elementos necessários para atender ao disposto 

na Lei de Licitações, conforme especificações constantes 

na Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Bra-

sileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop).

Tal norma visa uniformizar nacionalmente o enten-

dimento acerca da definição de projeto básico trazida 

pela Lei de Licitações e vem sendo ratificada por diversos 
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26 disponíveis no site <http://www.dnit.gov.br/cus-

tos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1>).

•	 Se esse item consta na planilha orçamentária. 

Caso contrário, deve-se questionar os órgãos 

responsáveis pela gestão ambiental se é real-

mente exigida a efetiva compactação dessas 

áreas – caso isso se confirme, o item precisa ser 

inserido à planilha orçamentária mediante adi-

tivo de preço.

•	 O volume do serviço estimado na planilha orça-

mentária.

Quanto ao volume a ser remunerado como compac-

tação de material em bota-fora, é importante observar, 

como referência, as considerações contidas na espe-

cificação de serviço ET-DE-Q00/005, do Departamento 

de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), a qual 

menciona:

Os materiais devem ser depositados em espessuras que 

permitam a sua compactação através das passagens do 

equipamento durante o espalhamento do material. A ca-

mada final deve receber quatro passadas de compactação, 

ida e volta, em cada faixa de tráfego do equipamento.

Note-se, portanto, que, em princípio, não há que se 

falar em compactação de todo o volume destinado a 

bota-foras, mas tão somente da camada final de cada 

um deles, posto que, até atingir-se essa cota, o material 

será apenas espalhado convenientemente com o trator de 

esteiras, de modo que o adensamento será naturalmente 

obtido com as passagens desse equipamento.

Sublinhe-se que a citada composição do DNIT para a 

compactação de material em bota-fora (código 4413984) 

prevê a utilização de todos os equipamentos normal-

mente mobilizados para a execução de uma compactação 

comum, tais como motoniveladora, caminhão-tanque, 

trator agrícola, rolo compactador etc., de modo que só 

devem ser remunerados a esse preço os serviços que 

envolverem a mobilização de tais equipamentos.

A compactação de material em bota-fora é uma espe-

cificação extraordinária que deve ser lançada na medida 

em que haja de fato uma exigência de órgão de proteção 

ambiental. Caso contrário, deve-se tão somente proceder 

ao espalhamento controlado do material – cujo custo, 

com o advento do Manual de custos de infraestrutura de 

transportes (DNIT, 2017), é agora previsto pelo DNIT, com 

o código 4413942, considerando como equipamento único 

o trator de esteiras.

Essa orientação de ordem técnica é também compar-

tilhada pela norma da Southern Africa Transport and 

Communications Commission (SATCC, 1998, grifo nosso), 

que, no dispositivo 3306, f, assim dispõe:

Any surplus material resulting from excavations, in-

cluding any waste or oversize material bladed off the 

road, shall be disposed of as directed by the Engineer. 

However, no material shall be disposed of without the 

written instructions of the Engineer. Spoil material shall 

not require compaction but shall, if required, be spread, shaped 

and given a smooth surface as may normally be obtained by 

careful bulldozer operations.

Em tempo, cabe mencionar que os Engenheiros devem 

ainda procurar verificar se o projeto trouxe orientações 

e especificações detalhadas específicas para os trechos 

adjacentes aos bueiros e nos encontros com as pontes 

(vide seção 3.6.5).

2.1.5 Soluções de pavimentação
Preliminarmente, é recomendável analisar se o pro-

jeto ou a planilha orçamentária preveem a execução 

de regularização de subleito (vide seção 3.7). Se isso ocor-

rer, os Engenheiros precisam se certificar dos motivos 

que ensejaram o serviço, pois, se apenas se tratar de 

uma remuneração ordinária da camada final de ter-

raplenagem, tal item não deve ser utilizado, posto que a 

regularização de subleito pressupõe a escarificação e a 

reexecução da camada, e não uma mera compactação, 

conforme descrito no item 5.3 da norma DNIT 137/2010-ES:

Após a execução de cortes, aterros e adição do material 

necessário para atingir o greide de projeto, deve-se pro-

ceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, 

seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento.

Perceba-se que toda a execução dos aterros, inclusive 

de suas camadas finais, deve ser apropriada, em volume, 

nos itens do tipo “compactação de aterros...”.

Após isso, deve-se passar a analisar a distribuição das 

jazidas ao longo do trecho, observando-se os seguintes 

pontos:

1. Foram indicadas jazidas com qualidade e quan-

tidade suficiente à demanda da obra?

Para isso, é preciso verificar o volume de cada 

tipo de material necessário e confrontá-lo com 

a disponibilidade de cada jazida correlata. Note-

-se, por exemplo, que podem existir jazidas que 

fornecerão solo exclusivamente para camada de 

base ou sub-base e outras que poderão ser utili-

zadas para ambos os fins.
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32 soluções que de fato serão executadas.

Baeta (2012, p. 306) comenta que

superfaturamento por jogo de planilha ocor-

re quando há o rompimento do equilíbr io 

econômico -financeiro inicial do contrato em 

desfavor do contratante por meio da alteração das 

cláusulas de serviço (mudanças de quantitativos, 

inclusões ou exclusões de serviços etc.) e/ou das 

cláusulas financeiras (mudanças de preços dos 

serviços, prazos de pagamento, reajustamentos 

etc.) durante a execução da obra.

Em casos extremos, podem se fazer necessá-

rias repactuações de preços, sob pena de a obra 

ser tida como irregular pelos órgãos de controle 

interno e externo, o que pode implicar, inclusive, 

a determinação de estorno de valores eventual-

mente pagos, além das penalidades cabíveis.

2. A solução indicada é capaz de suportar o tráfego 

existente e o que será gerado pela pavimentação 

ou melhoria da rodovia?

Preliminarmente, deve-se comparar a solução 

projetada com o Quadro 2.3.

É claro que esse quadro expõe apenas uma 

expectativa de resultados, devendo sempre pre-

valecer o cálculo estrutural específico para a 

obra. Não obstante, em situações excepcionais, 

os Engenheiros deverão proceder à conferência 

dos cálculos de dimensionamento da rodo-

via, seguindo o roteiro retratado no Manual de 

Fig. 2.9 Gráfico da curva granulométrica da mistura

Tab. 2.2 Estudo para composição granulométrica de mistura de materiais

Granulometrias

Peneira mm Solo Brita
Mistura 

calculada
Faixa  

utilizada D
Análise

2” 50,8 100,0 100,0 100,0 100 100 OK!

1 1/2” 38,1

1” 25,4 100,0 100,0 100,0 100 100 OK!

3/4” 19,1

1/2” 12,7

3/8” 9,5 99,9 65,2 79,1 60 100 OK!

nº 4 4,8 99,2 48,3 68,7 50 85 OK!

nº 10 2,0 94,5 35,3 59,0 40 70 OK!

nº 40 0,4 61,5 22,7 38,2 25 45 OK!

nº 80 0,2

nº 200 0,1 37,5 7,5 19,5 10 25 OK!

Percentual em peso 40% 60% 100% OK!

0

20

40

60

80

100

0,0 0,1 1,0 10,0 100,0

P
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sa
n

te
 (

%
)

Peneira

Granulometria do traço

Quadro 2.3 Espessura do revestimento em função 
do número N

N Espessura mínima de revestimento 
betuminoso

N ≤ 106 Tratamentos superficiais betuminosos

106 < N ≤ 5 × 106 Revestimentos betuminosos com 5,0 cm 
de espessura

5 × 106 < N ≤ 107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de 
espessura

107 < N ≤ 5 × 107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de 
espessura

N > 5 × 107 Concreto betuminoso com 12,5 cm de 
espessura

Fonte: DNER (1996, p. 209).
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Fig. 2.12 Fogareiro

Fig. 2.13 Destilador de água

Fig. 2.14 Balança para pesagem hidrostática

Fig. 2.15 Analisadora de umidade

Fig. 2.16 Jogo de pesos com certificação

Fig. 2.17 Precisão do peso certificado
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54 pretende-se ajustar o quanto antes quaisquer inconsis-

tências da planilha orçamentária para que se detenha 

o conhecimento prévio do impacto financeiro que já 

compromete os limites legais para ajustes futuros no 

contrato, em face de alterações ou mais correções no 

projeto e no orçamento.

Já do lado dos Construtores, o objetivo é evitar o risco 

de uma má logística de transportes, que lhes traria razoá-

veis prejuízos financeiros, uma vez que a Administração 

contratante tem o dever de remunerar tão somente o 

transporte mais racional para os movimentos de terra. 

Assim, tomando-se novamente o exemplo já destacado 

na seção 2.1.4, eventuais transportes realizados a partir 

de empréstimos ou jazidas que não se apresentam como 

os mais próximos dos destinos não poderiam ser remu-

nerados, devendo ser substituídos, no Quadro de Distri-

buição de Materiais das medições, pelos que deveriam 

ter sido executados (distribuição racional).

2.19 Planejamento: cronograma e 
histograma

Caso essas peças de planejamento não hajam sido ela-

boradas ao tempo da licitação pública, seja por insufici-

ência de tempo ou elementos de projeto, o Engenheiro 

Executor deve produzi-las antes mesmo do início de 

qualquer serviço.

Essas peças, como se verá, auxiliam o Engenheiro Exe-

cutor na medida em que norteiam toda a execução da obra. 

Enquanto o cronograma dita o ritmo dos serviços, o histo-

grama alerta o Engenheiro para a mobilização, em tempo 

hábil, de equipamentos e profissionais para cada etapa da 

obra, bem como para a aquisição dos diversos insumos.

O histograma normalmente não é exigido nas licita-

ções públicas. Assim, o Engenheiro Executor pode tratá-lo 

como instrumento próprio, não precisando compartilhá-

-lo com o Engenheiro Fiscal, a menos que seja expressa-

mente oficiado para tal.

2.19.1 Cronograma
Não se trata, aqui, de uma peça meramente formal para 

o atendimento de uma exigência editalícia, mas sim de 

um planejamento real que leva em conta o dia exato do 

início dos serviços; os dias úteis de cada mês; e a quan-

tidade, em cada mês, de dias chuvosos ou de produtivi-

dade reduzida.

Para efeito de planejamento, o cronograma não pode 

ser sintético (etapas da obra), mas sim analítico, ou seja, 

deve ser elaborado para cada item de serviço da planilha 

orçamentária.

O tempo de duração de cada serviço é determinado 

pelos quantitativos a serem executados – dados encontra-

dos na planilha orçamentária, que refletem os elementos 

de projeto correlacionados – e pelas produtividades das 

equipes disponíveis para a realização de cada um deles 

– dados colhidos nas composições de preços unitários, 

que são integrantes essenciais do orçamento da obra.

Exemplificativamente, tome-se a questão a seguir.

Questão prática 2.2
A composição de preço unitário para o serviço de exe-

cução de base de uma determinada obra indica que a 

equipe padrão de pavimentação é capaz de executar, 

aproximadamente, 168 m³ de base por hora. Sabendo-se 

que para essa obra serão necessários 50.000 m³ desse ser-

viço, que duração deve ser estimada para o cronograma 

(mobilizando-se apenas uma equipe padrão)?

Solução
Duração = volume ÷ produtividade

Duração = 50.000 m³ ÷ 168 m³/h

Duração = 298 h ou, aproximadamente, 37 dias úteis

Como se percebe, os cálculos devem ser sempre rea-

lizados em dias úteis e, conforme o período específico 

da execução de cada serviço, deve ser determinada a 

quantidade de meses necessários – note-se que cada 

mês do calendário tem diferentes quantidades de dias 

úteis (descontam-se fins de semana, feriados e demais 

dias improdutivos).

Para a determinação dos dias improdutivos de cada 

mês devido às chuvas, estima-se que uma chuva de 8 

mm durante uma jornada de trabalho já pode ser sufi-

ciente para impedir os serviços de terraplenagem. Esses 

dados podem variar em conformidade com a natureza do 

serviço, a permeabilidade do solo e o escoamento super-

ficial na obra. Estima-se também que podem ser neces-

sárias até mais 4 h do dia seguinte ao período chuvoso 

para que o material retorne à umidade adequada – além 

dos fatores mencionados anteriormente, esse tempo de 

secagem também pode variar em função da umidade 

relativa do ar no dia seguinte ao período chuvoso e das 

ações empreendidas ou não para auxiliar esse processo 

(gradeamento do material, por exemplo). O planejamento 

deve então levar em consideração as médias diárias his-

tóricas de precipitação pluviométrica na região da obra, 

o que pode ser obtido da análise dos relatórios do BDMEP 

(vide seção 2.13).

No mais, deve-se analisar as seguintes situações:

•	 serviços que podem ser iniciados e executados 

simultaneamente;
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3
Serviços 

preliminares e 
terraplenagem

Neste capítulo serão abordados os serviços em terra 

nas camadas ainda não estruturais do pavimento. Tais 

camadas são executadas com duas funções: para levar o 

pavimento às cotas projetadas ou para substituir mate-

riais inservíveis ou inapropriados – caso de suporte de 

subleito abaixo do mínimo especificado ou inserção de 

camadas drenantes.

O conteúdo será então dividido nos seguintes tópicos:

•	 caminhos de serviço;

•	 desmatamentos;

•	 nivelamento primitivo;

•	 escavações, carga e transporte;

•	 procedimentos em bota-foras;

•	 seções de aterro;

•	 regularização e reforço de subleito.

3.1 Caminhos de serviço
Caminhos de serviço são estradas provisórias construídas 

com o objetivo de proporcionar a infraestrutura de trans-

porte necessária e suficiente para a execução da obra.

Nesse sentido, constroem-se previamente esses cami-

nhos para se ter acesso aos locais de ocorrência dos mate-

riais, como empréstimos, jazidas, areais, pedreiras, paióis, 

instalações industriais, estoques de materiais, bota-foras, 

entre outros.

Eles também podem ser construídos com o objetivo 

de desviar o tráfego para que serviços possam ser execu-

tados nas vias principais (em restaurações de rodovias, 

por exemplo).

Não existe um projeto geral para caminhos de serviço, 

uma vez que são construídos em conformidade com as 

características da obra e do solo existente no local e suas 

respectivas finalidades. Seus custos, portanto, variam em 

função da necessidade de mais ou menos itens de serviços 

e seus respectivos quantitativos. Exemplificativamente, há 

caminhos de serviço que exigem mero desmatamento e 

patrolamento do terreno, outros que exigem a execução de 

apenas alguns cortes e aterros, e outros ainda que deman-

dam regularização de subleito e revestimento primário. 

Nada obsta, inclusive, que serviços como imprimação e 

concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) sejam execu-

tados em caminhos de serviço – no caso, por exemplo, de 

desvios de tráfego executados em obras de restauração 

de pistas de rodovias com elevado volume médio diário 

de veículos.

A regra geral, portanto, é que esses caminhos sejam 

executados ao menor custo possível, em face de seu caráter 

provisório, mas, como comentado, isso não significa que 

acabamentos mais nobres não possam ser realizados, em 

conformidade com a resposta que deles se requer.

Se, de um lado, o conforto do usuário e a manutenção 

da velocidade diretriz (que evita, por exemplo, elevação 

dos custos de fretes) podem justificar a pavimentação 

e até o revestimento nobre em um desvio provisório 

em uma determinada rodovia, de outro a elevação da 

velocidade média de tráfego em caminhos de serviço de 

acesso a empréstimos, jazidas e pedreiras, por exemplo, 

inexoravelmente se reflete em maiores produtividades 

dos caminhões e, por conseguinte, em menores custos 

de transporte.

A título de ilustração, tome-se a Tab. 3.1, em que se 

percebe, por exemplo, que a velocidade média de trans-
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resistência ao desmonte mecânico equivalente à da rocha 

não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 

1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja extração 

e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se pro-

cessem com o emprego contínuo de explosivos.

Note-se, no entanto, que o limite entre solos de 1ª e 2ª 

categoria não é facilmente perceptível durante os traba-

lhos de escavação. Conforme definido em norma, o solo 

somente será classificado como de 2ª categoria quando 

se fizer obrigatória a utilização dos escarificadores do 

trator. Contudo, o operador do equipamento certamente 

começará a utilizar o escarificador tão logo perceba a 

diminuição da eficiência da lâmina, quando o material 

ainda não é literalmente de 2ª categoria, mas um solo de 

1ª categoria com escavação rigorosa.

Há, portanto, in natura, uma larga faixa de solos de 

1ª categoria, que vai dos menos densos, removíveis com 

escavações leves, aos mais densos, que exigem escava-

ções rigorosas e já começam a se confundir com mate-

riais de 2ª categoria.

Assim, nas seções transversais em que haja mais de 

um tipo de material escavado, a norma admite classifi-

cação percentual dos materiais de 1ª e 2ª categoria. Essa 

classificação deve ser procedida pelo Engenheiro Fiscal, 

acompanhado dos Engenheiros da empreiteira contra-

tada, por meio da avaliação do testemunho deixado no 

talude de corte.

Por outro lado, a norma DNIT 106/2009-ES veda a clas-

sificação percentual que envolva materiais de 3ª catego-

ria. O volume desse material deve, então, ser apropriado 

unicamente por intermédio de cubação das seções trans-

versais. Sendo assim, deve-se realizar um nivelamento 

topográfico tão logo a escavação atinja a camada de rocha, 

salvo condições excepcionais, onde esse procedimento 

se mostre impossível.

3.4.2 Formas de escavação
Várias são as opções no mercado de equipamentos pro-

duzidos com o escopo de executar escavações em solo. 

No entanto, é preciso perceber que a escolha dos equi-

pamentos a serem utilizados numa determinada obra, 

na maioria das vezes, não deve decorrer de preferências 

meramente subjetivas, mas sim ser fruto da análise das 

condições locais de execução de cada serviço, pois a 

mobilização de equipamentos inadequados pode ser a 

causa de relevantes prejuízos durante a execução dos 

serviços. Esses prejuízos nem sempre são perceptíveis 

aos olhos de técnicos menos experientes, uma vez que 

se configuram pela diminuição de uma produção que só 

poderia ser atingida se fossem utilizados os equipamen-

tos mais adequados e que, portanto, não é previamente 

conhecida para efeito de parâmetro de comparação.

Assim, em função do tipo de equipamento utilizado, 

têm-se configurações de trabalho distintas, que podem 

ser sintetizadas nos seguintes modelos:

•	 escavação, carga e transporte com tratores de 

esteira;

•	 escavação, carga e transporte com escavadeiras;

•	 escavação, carga e transporte com motoescrêi-

peres.

Nesta seção, o principal objetivo é associar as variáveis 

de campo às características próprias de cada equipa-

mento de escavação, no sentido de estabelecer diretri-

zes para a escolha daqueles mais apropriados para cada 

caso. Assim, tecnologias mais específicas que podem 

ser embarcadas nos equipamentos, como sensores de 

nivelamento, sensores de posicionamento e outras ferra-

mentas de automação, serão tratadas nas seções próprias 

de escavações e aterros nos leitos das vias.

Escavação, carga e transporte com tratores de 
esteira
Durante muitos anos, a forma mais usual de escavação de 

materiais de 1ª categoria era com a utilização de tratores de 

esteira e carregadeiras (pás mecânicas) (Figs. 3.12 e 3.13). 

Os primeiros promovem a escavação em si – utilizando 

as lâminas e, em caso de terrenos de maior densidade, 

os escarificadores –, enquanto as carregadeiras coletam 

o material escavado e com ele carregam os caminhões 

basculantes para o transporte até o destino final.

Note-se, portanto, que, no caso de escavações com 

tratores de esteira, três são os tipos de equipamentos 

utilizados para completar o processo de carga e trans-

porte até os locais de destino.

Fig. 3.11 Blocos de rocha solta (2ª categoria)
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78 pamentos ajuda na tração do outro durante a escavação 

– ou auxiliados por tratores de esteira (equipados com 

placas de empuxo), que se limitam a dar o push, ou seja, 

empurram os escrêiperes, agregando-lhes tração durante 

a escavação.

No entanto, trata-se de equipamentos muito longos e 

pesados. Assim, somente são recomendáveis em seções 

de cortes e aterros que ofereçam largos espaços para 

manobras e em trajetos sobre caminhos de serviço.

Os escrêiperes mais comuns, como os modelos 621G e 

631G, da Caterpillar, têm comprimento de 12,88 m e 14,71 

m, respectivamente, e demandam um diâmetro de giro 

(180°) de aproximadamente 12 m. Quanto a seus pesos, 

possuem 33.995 kg e 47.628 kg, vazios, o que por si só já os 

impede de realizar transportes sobre vias pavimentadas, 

mormente ao considerar que suas capacidades de carga 

são de 17 m³ e 26 m³, o que agregaria ainda aos equipa-

mentos mais de 25 t durante os trabalhos.

Além disso, à medida que aumentam as distâncias de 

transporte, eleva-se o custo dessa solução em compara-

ção com o uso de caminhões, uma vez que o custo horário 

produtivo dos motoescrêiperes é bem superior ao dos 

caminhões basculantes. Isso torna sua utilização inviável 

financeiramente em situações nas quais passam mais 

tempo em operações de transporte do que em escavação 

e carga, por exemplo. Tomando como exemplo os dados 

divulgados pelo DNIT referentes ao mês de maio de 2018, 

na base territorial do Estado de São Paulo, tem-se que o 

motoescrêiper (insumo de código E9523) se apresenta 

com o custo horário produtivo de R$ 646,8457, enquanto o 

caminhão basculante de 14 m³ (insumo de código E9667) 

tem o custo de aproximadamente R$ 293,5325, ou seja, 

55% mais barato.

De modo análogo ao já comentado nas seções anterio-

res, é preciso também aqui assegurar a melhor qualidade 

possível dos caminhos de serviço, visando à redução do 

tempo de ciclo do equipamento na etapa referente ao 

transporte do material até a seção de destino.

Em suma, os motoescrêiperes são indicados em situa-

ções de obras que configurem, cumulativamente:

•	 grandes volumes de movimentação de terra;

•	 possibilidade de faixas largas, tanto nas origens 

quanto nos destinos dos materiais, que possibi-

litem as manobras do longo equipamento;

•	 caminhos de serviço próprios da obra (não utili-

zação de vias públicas existentes);

•	 curtas distâncias de transporte;

•	 densidades in natura baixas ou médias.

Fig. 3.20 Larga frente em empréstimo

Fig. 3.22 Detalhe da escavação

Fig. 3.19 Escavadeira

Fig. 3.21 Motoescrêiper
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com controles manuais e com assistente de inclinação. 

Verificou-se, assim, que o dispositivo de automação 

conseguiu reduzir o tempo de operação de 458 segundos 

para apenas 280 segundos, demonstrando um aumento 

de produtividade da ordem de 39%.

No mesmo teste, foi também perceptível uma sensí-

vel redução de irregularidades no greide executado com 

automatização, principalmente quando o trator foi ope-

rado por um profissional menos experiente, conforme 

registrado na Fig. 3.30.

Os dispositivos de automação podem ser adquiridos 

juntamente com os equipamentos, caso em que são 

instalados em fábrica, ou ser adquiridos de modo sepa-

rado, para a instalação nos equipamentos em obras. Em 

qualquer caso, recomenda-se o treinamento específico 

dos operadores, para que se possa obter os melhores 

resultados da ferramenta.

Alargamentos de cortes
Sempre que for possível, o Engenheiro Fiscal deve orien-

tar a execução de aterros com material proveniente de 

alargamentos de cortes em vez da utilização de emprés-

timos concentrados. Isso porque o alargamento do corte 

proporciona maior visibilidade aos motoristas e segu-

rança ao tráfego (faixa mais larga livre de obstáculos).

É claro que nem sempre isso é possível por diversos 

motivos, como material com características que não 

atendem aos requisitos da norma de aterros, faixa de 

domínio muito estreita, impedimentos ambientais etc.

3.4.6 Critérios e procedimentos de medição
Os volumes de escavação devem ser medidos e avaliados 

nos cortes. Isso quer dizer que correspondem ao estado 

em que se encontram esses materiais nas seções de corte.

Assim, em regra, os volumes apropriados de escava-

ção, carga e transporte são diretamente resultantes dos 

nivelamentos topográficos nas seções transversais do 

trecho de origem, ou seja, dos cortes ou empréstimos.

Quando se trata de volumes escavados no subleito da 

própria pista (seções de corte), que serão transportados 

para os trechos de aterro (ou bota-foras), naturalmente 

já se realizam os nivelamentos topográficos e deles se 

obtêm as seções transversais de cada estaca.

Os nivelamentos topográficos, em última análise, 

trazem as coordenadas para plotagem das seções trans-

versais, de modo que cada ponto pode ser inserido em 

um gráfico que tem por abcissa sua distância em rela-

ção ao eixo da rodovia (positiva se para o lado direito e 

negativa se para o lado esquerdo). Sua ordenada é então 

a cota assinalada na caderneta de campo.

Exemplificativamente, tome-se a questão a seguir.

Questão prática 3.4
Desenhar a seção transversal do movimento de terra 

executado na estaca 100, para a qual as cadernetas de 

campo indicavam os pontos listados na Tab. 3.6, corres-

pondentes ao terreno natural (nivelamento primitivo) e 

ao greide de projeto (nivelamento final).

Fig. 3.29 Proteção de teto (A) e de limite inferior (B)
Fonte: Cat®... (2015a).

Fig. 3.30 Ganho de qualidade por processo automatizado em 
trator de esteira

Fonte: Cat®... (2015b).

A

B
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4
Enfim, como se percebe, não há que se falar em regula-

rização de subleito se o serviço a ser executado não implica 

escarificação e reexecução da camada de terra existente.

Por outro lado, ocorre reforço de subleito quando se 

pretende executar uma nova camada abaixo das cama-

das de pavimentação.

O reforço de subleito difere da regularização porque 

esta pressupõe a escarificação e a reexecução da camada 

Fig. 3.49 Composição de preço do Sicro para regularização do subleito

Fig. 3.50 Composição de preço do Sicro para reforço de subleito

DNIT CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO São Paulo FIC 0,02838
Custo Unitário de Referência ²m00,148epiuqe ad oãçudorP8102/oiaM

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão-tanque com capacidade de 10.000 L - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 183,0897             51,4372               
3872,284,025,000000,1"42 ed levácober socsid 42 ed edarG8159E                  1,5837                 
8627,18154,055,000000,1Wk 39 - arodalevinotoM4259E              79,9115               

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,72 0,28 141,9546             64,9594               
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 

82 kW
1,00000 1,00 0,00 124,0372             55,9181               

7260,4884,025,000000,1Wk 77 - alocírga rotarT7759E                32,3826               

Quantidade Unidade
2902,02h00000,1etnevreS4289P                

Custo do FIC
-TIF od otsuC                         

Quantidade Unidade

Quantidade Unidade

9947,0latotbuS                        
Código Quantidade Unidade

LN RP P

0,75                           

edadinUedaditnauQ ETROPSNART ED OTNEMOM - F DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

-oxif opmet ed latot oirátinu otsuC                                                

Custo total de atividades auxiliares -                                               

oirátinU otsuCoirátinU otsuCOXIF OPMET - E

-lairetam ed latot oirátinu otsuC                                                
D - ATIVIDADES AUXILIARES oirátinU otsuCoirátinU otsuC

2902,02arbo ed oãm ed latot oirároh otsuC                                            
5642,316oãçucexe ed latot oirároh otsuC                                          
2927,0oãçucexe ed oirátinu otsuC                                              

0,0207                                             

oirátinU otsuCoirátinU oçerPLAIRETAM - C

151,4931                                         
1,9449                                             

135,9099                                         
120,3959                                         
124,0372                                         

59,2563                                           
3730,395sotnemapiuqe ed latot oirároh otsuC                                          

latoT oirároH otsuCoirároH otsuCARBO ED OÃM - B
20,2092                                           

4011209 Regularização do subleito Valores em reais (R$)

edaditnauQSOTNEMAPIUQE - A oirároH otsuCoãçazilitU

DNIT CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO São Paulo FIC 0,02838
Custo Unitário de Referência ³m02,861epiuqe ad oãçudorP8102/oiaM

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão-tanque com capacidade de 10.000 L - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 183,0897             51,4372               
3872,284,025,000000,1"42 ed levácober socsid 42 ed edarG8159E                  1,5837                 
8627,18122,087,000000,1Wk 39 - arodalevinotoM4259E              79,9115               

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,72 0,28 141,9546             64,9594               
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 

82 kW
1,00000 1,00 0,00 124,0372             55,9181               

7260,4884,025,000000,1Wk 77 - alocírga rotarT7759E                32,3826               

Quantidade Unidade
2902,02h00000,1etnevreS4289P                

Custo do FIC
-TIF od otsuC                         

Quantidade Unidade

Quantidade Unidade
0039,0³m00001,1 aciluárdih ariedavacse moc adizaj ed lairetam ed agrac e oãçavacsE6906184                  

4250,5latotbuS                        
Código Quantidade Unidade

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica  - 
Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06250 t

LN RP P
4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica  - 

Caminhão basculante 10 m³
2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389

7,90                           

3648,2oxif opmet ed latot oirátinu otsuC                                              

edadinUedaditnauQ ETROPSNART ED OTNEMOM - F DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

oirátinU otsuCoirátinU otsuCOXIF OPMET - E
1,3800 3648,2                                                                                            

-lairetam ed latot oirátinu otsuC                                                
D - ATIVIDADES AUXILIARES oirátinU otsuCoirátinU otsuC

1,0230                                             

Custo total de atividades auxiliares 1,0230                                             

2902,02arbo ed oãm ed latot oirároh otsuC                                            
9440,956oãçucexe ed latot oirároh otsuC                                          
2819,3oãçucexe ed oirátinu otsuC                                              

0,1112                                             

oirátinU otsuCoirátinU oçerPLAIRETAM - C

7538,836sotnemapiuqe ed latot oirároh otsuC                                          
latoT oirároH otsuCoirároH otsuCARBO ED OÃM - B

20,2092                                           

4011211 Reforço do subleito com material de jazida Valores em reais (R$)

edaditnauQSOTNEMAPIUQE - A oirároH otsuCoãçazilitU

173,8740                                         
1,9449                                             

159,3274                                         
120,3959                                         
124,0372                                         

59,2563                                           

existente, com o mesmo solo já disponível no local, ao 

passo que, no reforço de subleito, o solo necessário para 

a compactação da camada é escavado e trazido de uma 

jazida próxima (“importado”, portanto).

Essa diferenciação é facilmente percebida nas próprias 

composições de custos do DNIT (Figs. 3.49 e 3.50).
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4
Serviços de 

pavimentação

Alcançada a etapa de pavimentação, que compreende nor-

malmente as camadas de sub -base, base e revestimento, 

os Engenheiros precisam controlar, sem prejuízo de outros, 

os seguintes tópicos:

•	 operações nas jazidas;

•	 camada de sub -base;

•	 camada de base;

•	 imprimação;

•	 pintura de ligação;

•	 tratamentos superficiais;

•	 concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) (ou 

concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ);

•	 recuperação de defeitos em revestimentos asfál-

ticos;

•	 aquisição de ligantes asfálticos;

•	 placas de concreto;

•	 critérios e procedimentos de medição.

Note-se que, por efeitos didáticos, os comentários 

acerca dos critérios de medição para cada um dos tópi-

cos mencionados foram deslocados para a seção final, 

possibilitando, assim, conjugar os itens com idênticos 

procedimentos.

4.1 Operações nas jazidas
Todas as jazidas indicadas em projeto – de solos, pedrei-

ras e areais – são devidamente identificadas, localizadas 

e ensaiadas, sendo esses dados, por conseguinte, apre-

sentados em folhas próprias do projeto. O projeto precisa 

prever, ainda, o volume de material disponível em cada 

uma delas (entende-se como disponível o volume útil que 

atende aos requisitos de norma, ou seja, somente aquele 

compreendido na faixa utilizável da jazida).

Sendo assim, os Engenheiros precisam se ater aos 

seguintes pontos:

•	 escolha das jazidas;

•	 volume de material utilizável;

•	 mistura de materiais;

•	 serviços complementares;

•	 remuneração da escavação;

•	 transporte dos materiais;

•	 controle tecnológico dos materiais.

4.1.1 Escolha das jazidas
A escolha de uma jazida deve satisfazer sucessivamente 

a dois critérios: técnico e econômico. Portanto, uma vez 

atendidos todos os requisitos de qualidade exigidos pelas 

normas que disciplinam a execução dos serviços corres-

pondentes (sub -base, base etc.), as jazidas que devem 

ser escolhidas são justamente as que se encontram mais 

próximas (com menor custo de transporte) dos destinos 

de seus produtos.

Assim, caso haja nas regiões circunvizinhas à obra 

mais de uma jazida que atenda aos requisitos técnicos, 

os Engenheiros devem verificar quais trechos se situam 

mais próximos de cada jazida e cuidar para que o material 

oriundo de cada uma siga exatamente para os destinos 

mais próximos.

Por outro lado, caso seja indicada em projeto uma 

determinada jazida, mas, ao tempo da obra, saiba-se da 

existência de outra(s) mais próxima(s) que também aten-

da(m) aos requisitos de norma, a jazida indicada deve ser 
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efetivamente executados. Numa mesma obra, pode-se 

encontrar jazidas que necessitam de desmatamento e 

expurgo e outras não. É possível ainda encontrar jazi-

das mais rasas e outras mais profundas, o que também 

alteraria as quantidades de desmatamento e expurgo de 

jazidas, se calculadas por metro cúbico de solo efetiva-

mente utilizado.

4.1.5 Remuneração da escavação
Ao contrário dos serviços de limpeza e expurgo de jazida, 

a escavação do material necessário para a compactação 

das camadas de pavimentação – reforços de subleito, 

sub -base e base – continua com seu custo embutido no 

preço para a execução dessas camadas.

Não se deve, portanto, apropriar em item separado a 

escavação e a carga do material que será compactado nas 

camadas de reforço de subleito, sub -base e base. Em todas 

essas composições já constam os custos das respectivas 

escavações e cargas.

4.1.6 Transporte dos materiais
As composições de custos do DNIT para reforço de 

subleito, sub -base e base preveem a remuneração do 

transporte do material, entre a jazida e o trecho de exe-

cução, embutida no próprio preço. No entanto, como se 

percebe na Fig. 4.5, como padrão de referência, esse preço 

aparece zerado, para que os Engenheiros Orçamentistas, 

levando em consideração o caso específico de cada obra 

(DMT, condições do caminho e velocidade média do 

caminhão), insiram o custo devido.

Note-se que a composição apenas indica o consumo de 

2,0625 t de material transportado para cada metro cúbico 

de material compactado na camada – esse parâmetro cor-

responde à densidade máxima aparente seca estimada 

pelo DNIT para as camadas de pavimentação  –, mas 

deixa de apresentar o custo unitário dessa composição 

auxiliar devido a duas variáveis que devem ser definidas 

pelo Orçamentista para cada obra considerada: a DMT e o 

revestimento da rodovia utilizada pelos caminhões – em 

leito natural, com revestimento primário ou pavimen-

tada, ou ainda, conforme o caso, uma composição mista 

entre esses revestimentos.

Ocorre que em diversos Estados os órgãos públicos, 

em vez de embutir esses custos nas composições das 

camadas de pavimentação, costumam inserir direta-

mente na planilha orçamentária itens específicos para 

o transporte desse material. Nesse caso, o primeiro pro-

cedimento do Engenheiro Fiscal é se assegurar de que 

os custos de transporte constam exclusivamente nos 

itens de serviço da planilha orçamentária, mantendo-se 

zerados nas composições de preços dos itens referentes 

à base, à sub -base etc.

Isso posto, os Engenheiros, ao apropriarem os serviços 

de transporte, devem perceber que a unidade de medi-

ção é a t · km, de modo que devem aferir três elementos 

essenciais:

Fig. 4.4 Composição de preço do Sicro para camada de base

DNIT CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO São Paulo FIC 0,02838
Custo Unitário de Referência ³m02,861epiuqe ad oãçudorP8102/oiaM

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão-tanque com capacidade de 10.000 L - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 183,0897             51,4372               
3872,284,025,000000,1"42 ed levácober socsid 42 ed edarG8159E                  1,5837                 
8627,18132,077,000000,1Wk 39 - arodalevinotoM4259E              79,9115               

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 141,9546             64,9594               
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 

82 kW
1,00000 1,00 0,00 124,0372             55,9181               

7260,4884,025,000000,1Wk 77 - alocírga rotarT7759E                32,3826               

Quantidade Unidade
2902,02h00000,1etnevreS4289P                

Custo do FIC
-TIF od otsuC                         

Quantidade Unidade

Quantidade Unidade
0039,0³m00001,1 aciluárdih ariedavacse moc adizaj ed lairetam ed agrac e oãçavacsE6906184                  

1951,5latotbuS                        
Código Quantidade Unidade

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica  - 
Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06250 t

LN RP P
4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica  - 

Caminhão basculante 10 m³
2,06250 tkm 5914359 5914374 5914389

8,01                           

3648,2oxif opmet ed latot oirátinu otsuC                                              

edadinUedaditnauQ ETROPSNART ED OTNEMOM - F DMT Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares 1,0230                                             

oirátinU otsuCoirátinU otsuCOXIF OPMET - E
1,3800 3648,2                                                                                            

-lairetam ed latot oirátinu otsuC                                                
D - ATIVIDADES AUXILIARES oirátinU otsuCoirátinU otsuC

1,0230                                             

2902,02arbo ed oãm ed latot oirároh otsuC                                            
7505,676oãçucexe ed latot oirároh otsuC                                          
0220,4oãçucexe ed oirátinu otsuC                                              

0,1141                                             

oirátinU otsuCoirátinU oçerPLAIRETAM - C

20,2092                                           

5692,656sotnemapiuqe ed latot oirároh otsuC                                          
latoT oirároH otsuCoirároH otsuCARBO ED OÃM - B

4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)

edaditnauQSOTNEMAPIUQE - A oirároH otsuCoãçazilitU

173,8740                                         
1,9449                                             

158,3093                                         
138,8748                                         
124,0372                                         

59,2563                                           
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•	 Para cada 200 m de pista, ou por jornada diária de 

trabalho: um ensaio de equivalente de areia 

– apenas se o LL for maior que 25% ou o IP for 

maior que 6%.

•	 Para cada 400 m de pista, ou por jornada diária de 

trabalho: um ensaio de CBR e de expansão, mol-

dando-se os corpos de prova com a energia de 

compactação do Proctor Modificado (indicada 

no projeto). Caso se utilize mistura de solo e 

material britado, deve-se usar a máxima densi-

ficação.

O Engenheiro Fiscal, se perceber que o material utili-

zado é homogêneo o suficiente, pode reduzir pela metade 

a quantidade de ensaios especificada.

Para rodovias ou vias urbanas de extensão inferior a 

1 km, deve-se garantir a realização dos ensaios em pelo 

menos cinco amostras.

4.2 Camada de sub -base
A sub -base é a primeira das camadas próprias da pavi-

mentação de uma rodovia. Estas são compreendidas 

como as camadas que têm função estrutural, sendo defi-

nidas no dimensionamento das rodovias.

As sub -bases podem ser executadas utilizando-se 

solos, misturas de solos, misturas de solos com outros 

componentes (areia, brita, cimento, cal etc.) ou outras 

soluções determinadas em projeto.

Sendo assim, há diversas normas técnicas editadas 

pelo DNIT que regulamentam as especificidades de 

cada tipo de sub -base. Em obediência a esses dispositi-

vos, os Engenheiros deverão observar minimamente os 

seguintes pontos:

•	 qualidade mínima dos materiais;

•	 procedimentos básicos de execução;

•	 controle tecnológico;

•	 controle geométrico.

Note-se que, durante a execução da camada de sub-

-base, os Engenheiros devem permanecer atentos a todos 

os detalhes descritos na seção 4.1, que trata dos procedi-

mentos inerentes às operações nas jazidas.

Note-se ainda que os critérios e os procedimentos de 

medição para cada tipo de serviço foram transferidos 

para uma subseção específica, capítulo 4.4.

4.2.1 Qualidade mínima dos materiais
Caso o projeto especifique, para a camada de sub -base, 

a  utilização exclusiva de solos, a norma técnica a ser 

observada é a DNIT 139/2010-ES, e, nesse caso, os Enge-

nheiros devem controlar a qualidade desses materiais 

segundo os procedimentos já descritos na subseção “Sub-

-base em solo estabilizado granulometricamente” (p. 114).

Por outro lado, se o projeto prevê o uso de misturas 

de solo com cimento, os Engenheiros, em obediência à 

norma DNIT 140/2010-ES, devem observar outros parâ-

metros, tanto para a mistura quanto para o próprio solo 

a ser utilizado, além do controle sobre o cimento a ser 

adotado.

A mistura projetada, solo-cimento ou solo melhorado 

com cimento, deve atender a três requisitos básicos:

•	 CBR ≥ 30%. Note-se que a exigência é maior que 

aquela imposta às sub -bases executadas exclu-

sivamente com solos (20%).

•	 Expansão ≤ 1%. Os corpos de prova para o ensaio 

CBR/expansão devem ser moldados com a ener-

gia de compactação do Proctor Intermediário 

(cinco camadas, com 26 golpes em cada).

•	 Índice de grupo (IG) igual a zero. Consultar a 

subseção “Sub -base em solo estabilizado granu-

lometricamente” (p. 114).

No caso das misturas, os parâmetros para as caracte-

rísticas dos solos a serem empregados são, obviamente, 

mais flexíveis, uma vez que o cimento é adicionado exata-

mente para suprir as deficiências do material encontrado 

in natura. Assim, os solos que serão utilizados na mistura 

deverão atender aos seguintes requisitos:

•	 Porcentagem passando na peneira nº 200 ≤ 50% 

(dado obtido do ensaio de granulometria por 

peneiramento).

•	 Limite de liquidez (LL) ≤ 40%.

•	 Índice de plasticidade (IP) ≤ 18%.

Por sua vez, o cimento a ser utilizado na mistura, além 

de atender às características estabelecidas na norma 

DNER-EM 036/95, deve ser submetido ao ensaio de deter-

minação de finura (NBR NM 76:1998 – Método de Blaine) 

antes de sua utilização, para que se verifique se não está 

empedrado. Assim, o resíduo retido na peneira nº 200 

não pode superar 10%, para os cimentos Portland de 

alto-forno, ou 15%, para os cimentos Portland comuns.

4.2.2 Procedimentos básicos de execução
O procedimento de execução de uma camada de sub-

-base assemelha-se ao de compactação de uma camada 

comum de aterro, uma vez que exige o espalhamento, 

a  umidificação e a homogeneização do material, segui-

dos da compactação.

Entretanto, a diferença é que, conforme se verá nas 

seções seguintes, os controles tecnológicos e geométri-

cos são mais rigorosos para essas camadas. Além disso, 
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2
aplicação de areia, seguida de seu varrimento e da exe-

cução de pintura de ligação, com RR-1C, para a devolu-

ção da aderência superficial – em moldes semelhantes 

aos já comentados para áreas sujeitas à ação imediata 

do tráfego.

4.5.3 Controle tecnológico
Quanto à qualidade do ligante asfáltico, os Engenheiros 

devem orientar a equipe de laboratório para que analise 

e arquive os certificados emitidos pelos fabricantes ou 

distribuidores do produto, que contêm os resultados dos 

seguintes ensaios:

•	 viscosidade cinemática a 60 °C;

•	 viscosidade Saybolt-Furol a diferentes tem-

peraturas, para o estabelecimento da relação 

viscosidade × temperatura;

•	 ponto de fulgor e combustão;

•	 destilação para verificação da quantidade de 

resíduo.

Em atendimento à norma DNIT 144/2014-ES, deve 

haver um certificado para cada carregamento de ligante 

que chegar à obra, e cada um deles deve trazer a indica-

ção do tipo e da procedência do produto, da quantidade 

adquirida e da distância de transporte entre o fornecedor 

e o canteiro de obra.

Além do arquivamento dos certificados trazidos em 

cada carregamento, deve-se repetir, na obra, os referi-

dos ensaios.

Quanto à execução do serviço, os Engenheiros devem 

providenciar para que sejam aferidas, a cada 800 m² de 

pista imprimada, as taxas efetivas de aplicação do ligante 

asfáltico. Para isso, no momento da aplicação do asfalto, 

deve-se deixar na pista as bandejas, com pesos e áreas 

conhecidas. Após a passagem do caminhão espargidor, 

as bandejas devem ser recolhidas e pesadas. A taxa de 

aplicação do ligante, calculada para cada bandeja, será 

então a diferença de massa (peso bruto com o ligante, 

subtraído da tara da bandeja) dividida pela área da ban-

deja. Esse processo é ilustrado nas Figs. 4.21 a 4.24.

Ao observarem a execução da imprimação, os Enge-

nheiros devem manter-se atentos para que o caminhão 

espargidor trafegue em toda a extensão do trecho a uma 

velocidade constante, de modo a garantir a uniformidade 

da distribuição do ligante asfáltico. A manutenção da 

velocidade durante a passagem do caminhão pelas ban-

dejas é, por conseguinte, de fundamental importância 

para a consistência dos resultados do ensaio.

Para que se possa avaliar a homogeneidade da taxa 

aplicada, tanto no sentido longitudinal quanto transver-

salmente, recomenda-se deixar bandejas em diferentes 

Fig. 4.21 Deixando a bandeja no trecho

Fig. 4.22 Passagem do espargidor

Fig. 4.24 Pesagem da bandeja

Fig. 4.23 Bandeja após a passagem
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4.8.3 CAUQ aplicado sobre pavimento de  
 paralelepípedos
Vias revestidas com CAUQ sem dúvida oferecem maior 

conforto ao usuário, se comparadas com outras de para-

lelepípedos, devido à esperada redução de vibrações e 

ruídos.

Todavia, antes de se decidir pela cobertura com CAUQ 

de vias já pavimentadas com paralelepípedos, é preciso 

ter preliminarmente em mente, sobretudo quando essa 

análise recai sobre vias locais e de baixo tráfego, as van-

tagens desse pavimento, que são, entre outras:

•	 alta resistência (capacidade de suporte);

•	 durabilidade;

•	 resistência à exposição a água, óleo etc.;

•	 baixos custos de manutenção;

•	 baixos custos de restauração;

•	 maior quantidade de empresas habilitadas para 

restauração;

•	 reduzido impacto ambiental em sua produção.

Em se decidindo pela cobertura dos paralelepípedos 

com concreto asfáltico, os Engenheiros precisam redobrar 

sua atenção, dadas as peculiaridades dos procedimentos 

preliminares.

A primeira providência, nesses casos, é verificar se 

os paralelepípedos estão perfeitamente acomodados e 

inertes, ou seja, se não estão se movendo com a passa-

gem do tráfego. Se esse cuidado não for tomado, qualquer 

movimento de uma pedra de paralelepípedo se refletirá 

na forma de uma trinca na camada superior de CAUQ.

Assim, antes de autorizar o início do revestimento, 

recomenda-se que os Engenheiros orientem a passagem 

de um rolo de pneus sobre o pavimento de paralelepípe-

dos e verifiquem se há a movimentação de alguma pedra. 

Em caso positivo, ela deve ser removida e reassentada 

de maneira adequada.

Caso seja impossível a passagem de um rolo de pneus, 

recomenda-se a utilização de um caminhão de dois eixos, 

carregado (para elevar o peso).

A segunda providência é a verificação do nivelamento 

da camada de paralelepípedos. Se a superfície estiver 

muito irregular, poderá comprometer a espessura mínima 

projetada. Dessa maneira, conforme o caso, os Engenhei-

ros deverão optar entre as seguintes alternativas:

•	 corrigir localmente as irregularidades;

•	 nivelar a vibroacabadora pelas cotas mais altas 

da camada de paralelepípedos, visando garan-

tir, no mínimo, a espessura indicada no projeto;

•	 executar uma camada de regularização (com 

Binder). Os quantitativos dessa camada preci-

sam ser apropriados em toneladas, pesando-se 

os caminhões basculantes, e deve-se também 

controlar a espessura média efetivamente exe-

cutada.

4.8.4  Procedimentos básicos de execução
Para executar uma camada de CAUQ, é necessário que 

a empreiteira disponha, no mínimo, dos seguintes equi-

pamentos:

•	 Usina para misturas asfálticas a quente: pode ser 

do tipo fixa ou móvel (Figs. 4.34 e 4.35). Ela deve 

permitir a dosagem dos insumos por peso e 

possuir termômetros para o controle das tem-

peraturas do ligante asfáltico (precisão de 1 °C) 

e dos agregados (precisão de 5 °C).

Em que pese a norma do DNIT não fazer res-

trição específica, para uma maior precisão no 

processo de dosagem dos insumos é recomen-

dável a utilização de usinas gravimétricas.

•	 Vibroacabadora de asfalto: equipamento auto-

motriz que recebe o CAUQ basculado dos 

caminhões, deixando-o uniformemente espa-

lhado e nivelado na cota para a compactação 

(Fig. 4.36).

Fig. 4.34 Usina fixa de asfalto

Fig. 4.35 Usina móvel de asfalto
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5
Serviços de 
drenagem e 
proteção do 
corpo estradal

Durante a execução da obra, muitas vezes se revelam 

situações não previstas em projeto, ou previstas de modo 

diverso. Em função disso, os Engenheiros devem ficar aten-

tos às ocorrências que exijam a inclusão de dispositivos 

de drenagem não previstos ou alteração das dimensões ou 

tipos de dispositivos projetados. Note-se que até mesmo 

fatos ocorridos posteriormente à elaboração dos proje-

tos – edificações novas no entorno, alterações em canais, 

assentamento de redes de esgoto, drenagem pluvial etc. – 

podem também ser responsáveis por tais mudanças e até 

mesmo justificar a exclusão de determinados dispositivos.

Por essa razão, é necessário que os Engenheiros Exe-

cutores e Fiscais detenham conhecimento básico acerca 

do funcionamento dos diversos dispositivos, de modo a 

estarem aptos a promover as alterações que se fizerem 

necessárias, evitando que projetos inadequados sejam 

seguidos à risca.

Nesta seção serão tecidos comentários gerais acerca 

dos serviços de drenagem e proteção do corpo estradal e 

especificados os devidos procedimentos mínimos de fis-

calização, no que tange aos seguintes tópicos:

•	 drenos;

•	 colchões drenantes;

•	 bueiros e galerias;

•	 poços de visita e bocas de lobo;

•	 sarjetas e valetas;

•	 meios-fios;

•	 entradas e descidas d’água;

•	 proteção vegetal;

A Fig. 5.1 ilustra exemplificativamente esses diversos 

dispositivos.

Fig. 5.1 Dispositivos de drenagem
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6
Serviços de 
sinalização

6.1 Aspectos preliminares
A sinalização das rodovias é classificada em dois grandes 

grupos: sinalização horizontal e sinalização vertical. O pri-

meiro diz respeito aos serviços executados diretamente na 

superfície do pavimento, como pinturas de faixas, setas 

e zebrados, instalação de tachas e tachões, entre outros. 

O segundo compreende a instalação de placas, pórticos, 

balizadores etc.

Por se tratar de itens de rápida execução, eles podem ser 

executados apenas após a conclusão de toda a pavimen-

tação, evitando, assim, mobilizações e desmobilizações 

desnecessárias dos equipamentos e pessoal envolvido – até 

porque normalmente se trata de serviços terceirizados a 

empresas especializadas.

Caso a rodovia seja revestida com produtos asfálticos 

(CAUQ, areia asfáltica usinada a quente – ou AAUQ –, tra-

tamentos superficiais etc.), deve-se guardar um intervalo 

de tempo entre a conclusão do revestimento e a pintura, 

possibilitando a cura do produto e, com isso, evitando que 

a evaporação ou a oxidação dos subprodutos do betume 

venham a prejudicar a aderência ou provocar escureci-

mento da tinta. Tal intervalo pode se estender de dois a 

sete dias, a depender do tipo de betume utilizado.

Se a sinalização for aplicada sobre placas de concreto, 

o tempo mínimo de espera deve ser de 30 dias, fazendo-

-se ainda necessária a prévia aplicação de uma tinta preta 

para garantir o contraste na pista.

Não obstante, é importante que os Engenheiros obser-

vem o disposto no art. 88 do Código Brasileiro de Trânsito, 

Lei nº 9.503/97:

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue 

após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a reali-

zação de obras ou de manutenção, enquanto não estiver 

devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de 

forma a garantir as condições adequadas de segurança 

na circulação.

Assim, ainda que concluída a pavimentação da rodovia 

ou da via urbana, ela somente deve ser liberada ao tráfego 

após a devida sinalização, tanto horizontal quanto verti-

cal, devendo-se para isso, conforme comentado, aguardar 

o lapso mínimo de tempo para a cura do revestimento.

Caso seja absolutamente necessária a liberação do trá-

fego imediatamente após a conclusão do revestimento, 

os Engenheiros devem providenciar um cronograma deta-

lhado dos serviços, de modo que a empresa de sinalização 

esteja mobilizada para fazer a pintura das faixas tão logo 

o revestimento seja concluído. Nesse caso, deve-se utili-

zar uma sinalização provisória (menor espessura), a ser 

substituída, em breve espaço de tempo (poucos meses), 

pela definitiva.

Note-se que o fato de ser provisória não significa que 

a sinalização seja executada sem padrões de qualidade – 

a norma DNIT 100/2009-ES traz os parâmetros de retror-

refletividade inclusive para sinalização provisória.

Ressalte-se, ainda, que tal solução somente deve ser 

aprovada em caso de absoluta necessidade e urgência, 

posto que implicará investimento financeiro em uma 

sinalização que não será definitiva. Para isso, portanto, 

o Engenheiro Fiscal deve registrar o fato em livro diário 
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Antes de iniciar o ensaio, o Fiscal deverá ligar o retror-

refletômetro sobre a placa de aferição do equipamento – 

que o acompanha na maleta de transporte – e verificar se 

a leitura da retrorrefletividade corresponde à indicação 

da placa. Caso contrário, outro equipamento deverá ser 

solicitado em sua substituição.

O Engenheiro Fiscal deve definir uma estação de afe-

rição a cada 500 m de faixa sinalizada. Nela deve realizar 

dez leituras de retrorrefletividade em pontos distantes 

50 cm entre si. A retrorrefletividade de cada estação 

será considerada como sendo a média dessas medidas, 

descartando-se, para isso, a maior e a menor leitura. 

O  processo deve se repetir para cada uma das faixas 

sinalizadas (eixo, bordos e faixas adicionais, se houver).

A avaliação das retrorrefletividades não deve ser rea-

lizada sob chuva ou condições de umidade. A pista deve 

estar limpa nos locais das estações definidas.

6.2.1 Critérios de medição
As pinturas de faixas, setas e zebrados são medidas em 

metros quadrados de área efetivamente pintada, con-

forme o projeto de sinalização.

Para realizar uma supervisão pessoal dos quantitativos 

apropriados pela sua equipe, o Engenheiro Fiscal deve 

executar os seguintes procedimentos:

•	 As faixas contínuas laterais devem ser medi-

das tomando-se as estacas de início e final do 

trecho sinalizado. Multiplica-se, ao final, o com-

primento obtido pela largura de pintura.

•	 Com o auxílio de um equipamento de GPS, 

deve-se medir os trechos em faixas contínuas, 

simples ou duplas, no eixo da rodovia – multi-

plica-se, então, o comprimento de cada tipo pela 

respectiva largura de pintura.

•	 Nos trechos com sinalização intercalada no 

eixo, deve-se contar a quantidade de unidades 

e, ao final, multiplicá-la pelo seu comprimento 

e largura.

Todos os procedimentos podem ser realizados de uma 

só vez, orientando-se o motorista do veículo a não ultra-

passar a velocidade de 60 km/h e a parar o carro a cada 

mudança de padrão de pintura no eixo, para as devidas 

anotações (comprimento e/ou quantidade de ocorrências 

intercaladas) numa prancheta.

As tachas e os tachões são medidos por unidades 

instaladas.

6.3 Sinalização vertical
Os ser v iços são reg ulamentados pela nor ma 

DNIT 101/2009-ES.

Além dessa norma, os Engenheiros devem observar 

o disposto nas resoluções do Contran de nº 180/2005, 

243/2007 e 486/2014, que aprovam, respectivamente, 

os volumes 1, 2 e 3 do Manual brasileiro de sinalização de 

trânsito, que tratam da sinalização vertical de regula-

mentação, advertência e indicação (Fig. 6.5), mormente 

no que tange:

•	 formatos das placas;

•	 cores dos fundos, orlas, tarjas, letras etc.;

•	 dimensões das placas;

•	 dimensões dos elementos (orlas, letras, símbo-

los etc.);

•	 posicionamento na via (afastamento do bordo, 

alturas das placas e ângulo de instalação em 

relação ao eixo da rodovia).

Após o recebimento das placas – e, preferencialmente, 

antes de suas instalações –, o Fiscal deve requerer que 

um equipamento retrorrefletômetro, apropriado para 

leituras de sinalização vertical (Fig. 6.6), seja disponibi-

lizado pela empresa de sinalização para a aferição das 

retrorrefletividades.

Fig. 6.5 Placas de regulamentação, advertência e indicação

Fig. 6.6 Retrorrefletômetro vertical

Retorno
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7
Recebimento 
da obra

O art. 73, inciso I, alíneas a e b, da Lei nº 8.666/93 estabelece 

os prazos de 15 dias e 90 dias para a emissão dos termos 

de recebimento provisório e definitivo, respectivamente.

Legalmente, o termo de recebimento provisório pode ser 

emitido pelo próprio Engenheiro Fiscal da obra, enquanto o 

termo definitivo deve ser elaborado pelo Engenheiro Fiscal 

ou por uma comissão especialmente designada para tal 

fim. Em qualquer caso, o termo de recebimento deve ser 

assinado pelo contratante e pelo contratado.

É certo, porém, que, apesar de representar uma quitação 

do objeto contratado, o termo de recebimento não exime a 

empreiteira contratada da responsabilidade objetiva sobre 

quaisquer vícios construtivos ocultos que se revelem, 

nos termos do art. 618 do Código Civil, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, a contar exatamente da data de 

emissão do termo de recebimento. Tal responsabilidade 

emana também do art. 73 da Lei de Licitações e Contratos 

(Lei nº 8.666/93), que assim dispõe:

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 

pelo contrato.

Não obstante, para realizar o recebimento da obra, o 

Engenheiro Fiscal deve vistoriar minuciosamente os servi-

ços executados, anotando qualquer falha que diga respeito 

a incompletude do objeto ou vícios construtivos aparentes. 

Todas as pendências, então, devem ser transcritas e ane-

xadas em um ofício de notificação à empresa contratada, 

para que, no prazo estabelecido – estipulado pelo Enge-

nheiro Fiscal, tendo em vista a natureza e os quantitativos 

dos serviços que precisam ser executados –, providencie a 

conclusão do objeto ou as reparações necessárias.

Visando analisar, com a devida precisão, a estrutura do 

pavimento e a regularidade do revestimento, é bastante 

recomendável que o Engenheiro Fiscal solicite uma avalia-

ção deflectométrica do trecho, com o auxílio de um veículo 

com deflectômetro de impacto, ou falling weight deflectometer  

(FWD – Fig. 7.1), ou viga Benkelman (para obras de menores 

extensões), bem como os estudos visando definir o índice 

internacional de irregularidade do revestimento, ou inter-

national roughness index (IRI).

A realização de tais análises como condição para o rece-

bimento da obra já se trata de uma providência recomen-

Fig. 7.1 Equipamento FWD
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