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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA RECUPERAÇÃO DE 11,00 KM ESTRADAS 
VICINAIS DO KM 96, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ. 

 
 
01. LOCAÇÃO: 

A diretriz da estrada vicinal já existe pôr trata-se de uma recuperação, o levantamento expedito de 
campo com a utilização de GPS definiu-se a locação aproximada de todas as obras de arte correntes 
quantificadas na planilha orçamentárias, sendo este trabalho realizado com a companhia de 
representantes das associações e Prefeitura Municipal e em alguns casos com assentados beneficiários 
das obras que nos acompanharam para facilitar o levantamento de campo. Portanto não será necessário a 
execução da locação e levantamento do eixo estradal. 
 
02. LIMPEZA: 
2.1- A raspagem deve ser mínima possível para não se retirar os solos superficiais, que são aqueles 
próximos à superfície do terreno. Se possível é melhor evitar-se o uso de máquinas com lâminas pesadas; 
 
2.2- Será desenvolvida nas laterais, sendo 4,00 metros, 2,00m para cada lado a partir das valetas de 
escoamento de água, isso devido, na maioria dos casos a cerca de limites dos lotes, terem sido 
construídas dentro da faixa de domínio das estradas. 
 
2.3- Os materiais resultantes deverão ser eleirados nas laterais. O controle será feito pôr apreciação visual 
da qualidade dos serviços e consistirão da remoção de tocos, paus, raízes e quaisquer outros materiais 
danosos à estrada. 
 
03. REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA: 
 
3.1- Consistirá da remoção de todo o material que possa interferir na qualidade dos serviços de 
recuperação da vicinal, os buracos pôr ventura ocasionados devem ser recobertos e de modo algum se 
deve encaixar o leito aprofundando-o mais; 
 
3.2- A condição para drenagem através de sangras, deve ser criteriosa e será observada com rigor pela 
fiscalização da prefeitura municipal; 
 
3.3- Quando da formação de ondulações, rodeiras e atoleiros conseqüência da falta de capacidade 
suporte do sub-leito e ausência e deficiência de drenagem, a correção deve iniciar-se com a retirada da 
água acumulada. Em seguida, retira-se o material imprestável e quando seco, coloca-se a camada de 
reforço, sobre esta, executa-se o revestimento primário conforme descrito em item correspondente; 
 
3.4- As “costelas de vaca” surgem principalmente onde o leito foi encascalhado com material granular de 
dimensões em geral entre 5 e 10mm sem ligante, deve ser corrigido com a substituição do material 
granular superficial pôr revestimento primário; 
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3.5- Nas segregações laterais, quando o material granular é lançado pelo tráfego para as laterais da 
estrada, a correção consistirá de patrolamento inclinado da borda par o centro de modo a recolher este 
material. Após, misturá-lo com outro material ligante e substituí-los pôr revestimento primário. 
 
4. TERRAPLENAGEM 
 
4.1- A recomposição de um aterro erodido deverá ser feito escalonado em degraus, de baixo para cima, 
compactando-se em camadas do material colocado, até a conformação total do talude; 
 
4.2- O material empregado na recomposição do aterro dever ter características semelhantes ao 
remanescente; 
 
4.3- No caso, de haver escorregamento, nos taludes de corte, a solução é remover-se totalmente os 
materiais escorregados com equipamento apropriado. Qualquer material que impeça a drenagem, nestes 
casos, devem também ser retirados. 
 
5. REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
 
5.1- A deterioração e desgaste é caracterizado pela perda ou segregação do material de revestimento da 
superfície do leito estradal; 
 
5.2- A recomposição, com adição de material, se impõe quando o desgaste, ou outra causa, deixar o 
revestimento primário com espessura deficiente. No caso, e dependendo da capacidade de suporte, pode-
se exigir seja colocada uma camada maior de revestimento que a anterior que foi desgastada; 
 
5.2.1- No caso de não haver mistura, o revestimento primário antigo deverá ser escarificado, e, em 
seguida, o novo material será adicionado e homogeneizado na pista ou meia pista, na espessura solta que 
dê a espessura compactada que se deseja. Procede-se a irrigação para atingir a umidade ótima, faz-se a 
uniformização com a lâmina da motoniveladora, e, a seguir, a compactação com rolo próprio o 
acabamento com a motoniveladora. A superfície acabada deve apresentar a mesma inclinação transversal 
do projeto; 
 
5.3- A recomposição sem adição de material, também chamada de patrolamento ou patrolagem, se 
destina a eliminar irregularidades na plataforma como corrugações (costelas) e pequenos buracos. É 
essencial que a operação de patrolamento seja feito com umedecimento conveniente do material da 
plataforma. A operação deve começar do bordo da plataforma para o eixo, em tantas passadas quantas 
forem necessárias, e, em todas estas passadas da faixa central, a lâmina deve estar na posição norma do 
eixo da estrada. A motonoveladora deve operar a velocidade reduzida, sem vibração da lâmina; 
 
5.4- Para a execução de remendos em panelas ou buracos, se houver, dever ser feita toda a retirada de 
material inadequado, e os lados da caixa aberta devem ser cortados em angulo reto. Faz-se então, a 
espessura desejada. O material deve ser compactado satisfatoriamente fazendo-se a adição de água; 
 
5.5- A recomposição com escarificação e reconformação deve ser feita quando ocorrer irregularidade ou 
pequenos buracos em áreas externas, que não justificam remendos isolados e não podem ser corrigidos 
satisfatoriamente com a patrolagem. Deve-se recorrer, então a escarificação seguida da reconformação da 
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pista. A umidade deve ser conveniente.  A escarificação deverá atingir somente a profundidade da camada 
de revestimento, a fim de evitar-se que seja trazido à superfície, material inadequado do sub-leito; 
 
5.6- O material usado no revestimento primário, deve constituir-se de proporções satisfatórias de 
granulares e argila. Não sendo possível encontrar-se esse material conjuntamente na proporção definida, 
deve ser feito a mistura. O objetivo é unir-se o material granular de boa aderência e o argiloso, ligante, e 
regularizar a superfície final do rolamento; 
 
5.7- Na formação denominada de “borrachudos” deve ser reparado primeiramente o sistema de drenagem. 
Em seguida, remover todas as camadas do pavimento no local afetado, pelo sistema de “corte em caixão”, 
de bordos bem verticais e em áreas que devem ultrapassar o contorno do defeito em, pelo menos, dez 
centímetros. A correção deve ser feita com outro material terroso, igual ou mesmo superior em qualidade 
ao da construção inicial. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
6.1- Todo o trabalho de recuperação de estrada vicinal deverá ser no sentido de proporcionar boa 
capacidade de suporte ao longo de seu trecho, boas condições de rolamento e aderência, e uma 
drenagem que permita escoar e não acumular água de chuva em sua plataforma ou mesmo lateral. Deve 
ser evitado expor-se o solo que tem tendências a facilitar a erosão evitando-se assim também o 
encaixamento do eixo estradal. A boa obra dignifica o executor da mesma e traz confiança ao contratante;  
6.2- O executor das obras dimensionará os equipamentos adequados para cada etapa de serviços em 
função do prazo combinado para a sua execução com base em seu cronograma e/ou plano de trabalho. A 
fiscalização, observará e acompanhará todas as etapas de serviços, de modo que, o trabalho não sofra 
processo de interrupção pôr razões de ordem técnica. 
 
 
 
  
 

 


