
 
 
 
 
 

 

 
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE MAROBÁ 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

 
1 OBJETIVO 
 
O presente trabalho se refere ao projeto básico para a PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO DISTRITO 
DE MAROBÁ, com pavimentação e reabilitação de pavimento existente, execução de calçadas, sinalização viária, 
ciclovias, canteiros e urbanização de diversas ruas da localidade de Marobá, Município de Presidente Kennedy-
ES. 
 
Visando tornar melhor a vida do cidadão kennedense, o Município através da Secretaria Municipal de Obras 
(SEMOB), elaborou o projeto básico de pavimentação, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico e social na localidade de Marobá, que devem ser intensificados nos próximos anos. 
 
O presente memorial, tem por objetivo estabelecer diretrizes e normas para a execução dos serviços de 
pavimentação na localidade de Marobá, bem como especificar a metodologia de execução, materiais e 
equipamentos que serão empregados na execução da obra. 
 
Estas especificações servem de base exclusiva para o tipo e definição técnica dos materiais, equipamentos e 
acessórios a serem usados no local dos serviços e o modo de instalação dos mesmos, cabendo aos licitantes a 
responsabilidade de verificar, através de minuciosa análise destas especificações, dos projetos construtivos e de 
vistoria ao local da obra, e dos quantitativos necessários. 
 
1.2 NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
1.2.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente de acordo com o projeto básico e com os documentos 
neles referidos, bem como de acordo com as demais normas técnicas pertinentes a cada serviço ou fase da obra. 
 
Todos os materiais, salvo disposição em contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
Toda a mão-de-obra, salvo disposição em contrário, será fornecida pela CONTRATADA. 
 
Serão impugnados, pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos executados em desacordo com as condições 
contratuais ou normas técnicas vigentes. 
 
A CONTRATADA estará obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo 
após o recebimento do comunicado correspondente, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes 
dessas providências. 
 
1.2.2 PROJETO 
 
Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes do projeto básico fornecido 
pelo CONTRATANTE, referido neste Memorial. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
1.2.3 ADMINISTRAÇÃO 
 
• Administração local da obra: 
  
O prazo previsto para execução da obra de pavimentação total de Marobá será de 18 (dezoito) meses. 
Na composição do preço da administração local o projeto prevê um desembolso PERCENTUAL MENSAL em 
função do desenvolvimento na execução da obra e dos serviços. 
 
No preço total da administração local, procurou-se ficar abaixo da porcentagem máxima preconizada pelo 
Acordão do Tribunal de Contas da União, que é de 3,80% em relação ao valor total do projeto (tabela em anexo) 
sem o custo de administração. 
 
• Fiscalização da obra: 
 
Caberá ao corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), a responsabilidade pela fiscalização do 
contrato a ser firmado com a licitante vencedora do certame. Esta equipe de Fiscalização é composta por 
Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, equipe de Topografia e um Técnico responsável pelo 
Controle tecnológico com ensaios laboratoriais, e será a representação legal da contratante, tendo autonomia para 
responder, resolver e determinar tudo que diz respeito as obras e serviços objeto deste memorial junto a futura 
contratada. 
 
• Representação da contratada: 
 
A CONTRATADA se fará representada junto a fiscalização da SEMOB, EXCLUSIVAMENTE pelo seu 
Responsável Técnico DETENTOR DOS ATESTADOS DE ACERVO TÉCNICO que foram apresentados na fase 
de licitação a qual a licitante sagrou-se vencedora. 
 
1.2.4 DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CANTEIRO DE OBRAS 
 
A CONTRATADA manterá obrigatoriamente no canteiro de obras os documentos e materiais abaixo relacionados: 
 
- Diário de obras, com folhas numeradas e no mínimo duas vias; 
- Projeto completo com memoriais descritivos; 
- Alvará de construção; 
- Ordem de serviços da obra; 
- Anotação (ões) de responsabilidade técnica (A R T) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
- Demais documentos legais trabalhistas e de Segurança do Trabalho. 
 
1.2.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 
A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e equipamento após a 
assinatura do Contrato nos prazos estabelecidos e o recebimento da correspondente Ordem de Serviço (OS), de 
modo a poder iniciar e concluir a obra dentro do prazo contratual. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

A mobilização constituirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo equipamento, materiais e pessoal 
necessário à execução dos serviços. 
 
Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a possibilitar a execução dos serviços 
na sua sequência normal. Em caso de atraso na execução da obra serão aplicadas penalidades à CONTRATADA. 
 
1.2.6 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
 
A instalação do canteiro compreende a construção e manutenção dos escritórios, oficinas e respectivas máquinas 
e ferramentas, almoxarifado geral e de peças, e quaisquer outras instalações e serviços, que venham a ser 
necessárias para o bom andamento da obra, quais sejam: 
 
- Acampamento: compreende a construção e manutenção de todas as instalações que venham a ser necessárias à 
acomodação do pessoal da obra e ao bom andamento dos serviços; 
- Serviços: compreende a instalação e manutenção das redes de águas e esgoto, luz e força e telefonia interna, 
necessárias às instalações do canteiro; 
- Escritório: oficinas e depósitos para uso da CONTRATADA. 
 
O acampamento e canteiro de serviços deverão ser seguidos de acordo com o layout apresentado à 
CONTRATADA, o qual foi dimensionado suficientemente para execução da obra, ou alterá-lo desde que 
mantenha no mínimo os itens de planilha. 
 
O canteiro deverá ser executado em função dos serviços previstos e de modo a atender as seguintes instalações 
administrativas: 
 
 Escritórios; 
 Sanitários; 
 Vestiários 
 Refeitórios; 
 Almoxarifados. 
 
Atendendo às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico composto de fossa, filtro e sumidouro. 
O layout proposto para o canteiro, ilustra as instalações mínimas que esta unidade deverá abrigar. 
 
1.2.7 PRESCRIÇÕES GERAIS 
 
Todos os materiais, equipamentos, aparelhos e/ou acessórios a serem empregados na obra serão novos, de 
fabricantes conhecidos comprovadamente de primeira qualidade e referência de mercado, seguindo 
rigorosamente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Concessionárias, Órgãos que 
legislam sobre o assunto e às exigências do CONTRATANTE constantes deste Memorial Descritivo, salvo 
disposições estabelecidas em contrário. 
 
A CONTRATADA só poderá aplicar ou substituir qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação 
da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificações. 
 
Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparadas com as respectivas amostras, 
previamente aprovadas. 
 
As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente aprovadas por esta e 
pela CONTRATADA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma 



 
 
 
 
 

 

a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já 
empregados. 
 
Serão expressamente proibidos manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas 
especificações. 
 
1.2.8 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 
 
O presente projeto básico tem por objetivo a execução da pavimentação com drenagem superficial, obras 
complementares e urbanização da localidade de Marobá em Presidente Kennedy, estado do Espírito Santo. 
 
Algumas vias serão pavimentadas, enquanto outras terão o pavimento reabilitado através da demolição e remoção 
do pavimento existente e deteriorado, que ocorrerá na obra de infraestrutura previamente executada, e posterior 
execução de um novo pavimento. A pavimentação das ruas será feita com calçamento utilizando blocos de 
concreto. Em todas as ruas também será executada drenagem superficial e calçadas. Também será executada 
ciclovia na avenida da localidade. 
 
O projeto apresentado para este objeto contempla seções tipos e plantas baixas das diversas ruas da localidade 
 
O projeto fora assim dividido: 
 
Lote I – Contempla a ETAPA 01 (Loteamento Nova Marobá) 
Lote II – Contempla as ETAPAS 02 e 03 (Loteamento Praia de Marobá) 
 
1.3 OBSERVAÇÃO 
 
Todos os materiais em concreto serão analisados e avaliados por Controle Tecnológico de Concreto, conforme 
normas da ABNT em laboratório de referência. 
 
2 PROJETO GEOMÉTRICO 
 
2.1 INTRODUÇÃO 
 
O projeto geométrico foi desenvolvido observando-se os seguintes itens: 

• Conformação planimétrica; 
• Conformação altimétrica. 

 
2.2 METODOLOGIA 
 

• Conformação Planimétrica: 
Observando a disponibilidade física, efetuou-se o lançamento da estrutura geométrica compatível com as 
disponibilidades da área. Desta forma, procedeu-se à definição da locação da diretriz geral da via. 
 

• Conformação Altimétrica: 
A conformação geométrica da via foi materializada mediante lançamento da seção tipo de pavimentação e greide 
de projeto. 
 
 
As seções transversais foram dimensionadas observando-se a disponibilidade física da região e as indicações 
geométricas da implantação. 



 
 
 
 
 

 

 
As inclinações transversais nas pistas foram determinadas de acordo com o acabamento da superfície do 
pavimento, com a melhor possibilidade de escoamento das águas das chuvas, adotando-se o valor de 1,5% e 
2,00 %. Face às características eminentemente urbanas, não foi prevista a distribuição de superelevação e 
superlargura para os segmentos em curva. 
Na elaboração do Projeto Geométrico, foram utilizados programas de computação eletrônica, e os desenhos foram 
executados utilizando-se os Softwares Autocad e Civil 3D 2014. 
 
2.3 SEÇÕES TIPO 
 
As vias urbanas deverão ser executadas conforme projetos e conforme este memorial descritivo. 
Todas os projetos de seções tipo contemplam o pavimento das faixas de rolamento e calçadas. 
Todo pavimento deverá ser executado conforme seções tipo. 
Todas as calçadas deverão ser executadas no padrão “CALÇADA CIDADÃ” conforme projeto contemplando 
piso podotátil, direcional e de alerta. 
 
2.4 SEÇÃO TRANSVERSAL DAS VIAS URBANAS 
 
As seções transversais definidas para implantação das Ruas das Etapas 01, 02 e 03 no Distrito de Marobá, 
ficaram com as seguintes dimensões: 
 
ETAPA 01: 
 
SEÇÃO 01 (RUAS PARALELAS 1 E 2)     
 

• Pista de rolamento (2 x 5,60 m) = 11,20 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 3,00 m) = 6,00 m; 

• Largura total da plataforma = 17,20 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 
SEÇÃO 02 (RUAS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e AVENIDA BRASIL) 
 

• Pista de rolamento (2 x 6,00 m) = 12,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 3,00 m) = 6,00 m; 

• Largura total da plataforma= 18,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

SEÇÃO 03 (AVENIDA CENTRAL) 
 

• Pista de rolamento (2 x 6,50m) = 13,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 3,00 m) = 6,00 m; 

• Largura total da plataforma = 20,00 m; 

• Canteiro Central= 1,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 
SEÇÃO 04 (ROTATÓRIA) 
 

• Pista de rolamento (1 x 9,00 m) = 9,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 3,00m) = 6,00 m; 

• Largura total da plataforma = 24,00 m; 

• Canteiro = 9,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 
ETAPA 02 
 
SEÇÃO 04 (AVENIDA 02) 
 

• Pista de rolamento (4 x 2,75 m) = 11,00 m; 

• Faixa de Estacionamento (2,50 m) = 2,50 m; 

• Ciclovia Central (2 x 1,00 m) = 2,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 1,50 m + 0,50 m) = 3,50 m; 

• Largura total da plataforma = 19,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 
SEÇÃO 04 (AVENIDA 01) 
 

• Pista de rolamento (2 x 6,00 m) = 12,00 m; 

• Canteiro Central (2 x 1,00) = 2,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 2,50 m) = 5,00 m; 

• Largura total da plataforma = 19,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 

 

SEÇÃO 03 (RUA PROJETADA) 
 



 
 
 
 
 

 

• Pista de rolamento (2 x 4,00 m) = 8,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 2,50 m) = 5,00 m; 

• Largura total da plataforma = 13,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 2,00% 

 

SEÇÃO 02 (RUA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E RUA 14) 
 

• Pista de rolamento (2 x 4,00 m) = 8,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 2,00 m) = 4,00 m; 

• Largura total da plataforma = 12,00 m; 

• Abaulamento na tangente= 2,00% 

 

SEÇÃO 01 (RUAS PERIMETRAL 1 E 2) 
 

• Pista de rolamento (2 x 3,50 m) = 7,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 1,50 m) = 3,00 m; 

• Largura total da plataforma= 10,00 m; 

• Abaulamento na tangente= 2,00% 

 

ETAPA 03 
 
SEÇÃO 01 (RUA 8, 9, 10, 11, 14, E 15) 
 

• Pista de rolamento (2 x 3,50 m) = 7,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 1,00 m) = 2,00 m; 

• Largura total da plataforma = 10,00 m; 

• Abaulamento na tangente = 1,50% 

 

 

 

 

 

 

 
SEÇÃO 02 (RUA PROJETADA) 
 

• Pista de rolamento (2 x 2,70 m) = 5,40 m; 



 
 
 
 
 

 

• Calçada / Meio Fio (2 x 1,00 m) = 2,00 m; 

• Largura total da plataforma = 8,40 m; 

• Abaulamento na tangente = 1,50% 

 
SEÇÃO 03 (RUA PERIMETRAL 1) 
 

• Pista de rolamento (2 x 3,00 m) = 6,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 1,00 m) = 2,00 m; 

• Largura total da plataforma= 9,00 m; 

• Abaulamento na tangente= 1,50% 

 

SEÇÃO 04 (AVENIDA 1) 
 

• Pista de rolamento (2 x 6,50 m) = 13,00 m; 

• Calçada / Meio Fio (2 x 1,00 m) = 2,00 m; 

• Canteiro Central (2 x 0,75) = 1,50 m; 

• Largura total da plataforma = 17,50 m; 

• Abaulamento na tangente = 1,50% 

 
2.5 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
O Projeto Geométrico contempla: 
 
Planta desenhada com os seguintes elementos: 
 

• Eixo de Projeto, estaqueado de 20 em 20m; 

• Representação hipsométrica do terreno, com indicação das projeções das curvas de nível a cada 5m, 

abrangendo toda a faixa levantada; 

• Representação das linhas de bordo da plataforma da pista atual (tracejadas) e da pista projetada (linhas 

contínuas); 

 

 

 

 

 

• Representação dos marcos da poligonal de apoio e de amarração com suas respectivas coordenadas e 

cotas; 



 
 
 
 
 

 

• Quadros contendo elementos definidores das curvas horizontais; 

• Acidentes topográficos, como cursos d’água, lagoas, etc; 

• Malha de coordenadas com representação do norte verdadeiro. 

 
Perfil longitudinal: 
 

• Perfil do terreno natural corresponde ao eixo do Projeto; 

• O greide projetado, de pavimento acabado, com indicação dos principais elementos definidores das curvas 

parabólicas e rampas. 

 

3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
 
3.1 ESTUDOS DE TRÁFEGO 
 
3.1.1 INTRODUÇÃO 
 
Os Estudos de Tráfego para as vias urbanas na localidade de Marobá no município de Presidente Kennedy - ES, 
com 12,40 km de extensão foram elaborados de acordo com os seguintes parâmetros: 
 

• As vias em questão são de circulação secundária e objetiva principalmente comportar o fluxo local de 

veículos; 

• Determinou-se que cada propriedade possui até 01 (um) veículo; 

• Determinou-se que cada propriedade possui até 01 (uma) moto; 

• Determinou-se que cada via possui o Volume Médio Diário de 01 (um) ônibus e 01 (um) caminhão. 

 

3.1.2 COLETA DE DADOS 

Dados de Tráfego Existentes 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2014. 

Metodologia Adotada 

Os veículos foram classificados da seguinte forma: 
 
 
 
 

a) Motos (M) 

Todos os tipos de motociclos (motocicletas, “Lambretas”, “Vespas”, etc.); 



 
 
 
 
 

 

 

b) Veículos de Passeio (P) 

Automóveis diversos (pequenos, médios e grandes); 

c) Utilitários 

Caminhonetes, furgões, “pick-ups”, “Kombi”, “Besta”, “vans” e outros veículos leves, com capacidade de carga 
menor que 3,0 toneladas; 

d) Ônibus (O) 

Coletivos urbanos e ônibus intermunicipais, o “Tribus” (ônibus com eixo simples de rodas simples dianteiro e 
um eixo “tandem” duplo traseiro) e os microônibus; e, 
 

e) Veículos de Carga 

Os veículos de carga foram classificados de acordo com o número, tipo e disposição dos eixos, conforme a 
“Manual de Estudos de Tráfego - DNIT – IPR-723”, a saber: 
 
• Caminhões Simples: 2C 

Caminhão leve/médio composto de um eixo simples de rodas simples dianteiro e um eixo simples de rodas duplas 
traseiras, conhecido como caminhão “toco”. Foram incluídos nesta categoria o “F - 4.000” da Ford, o “MB - 600” 
da Mercedes Benz e outros caminhões pequenos (conhecidos como “três quartos”) semelhantes (AGRALE, 
VOLKSWAGEN, etc.); 
 
• Caminhões Duplos: 3C 

Caminhão pesado, composto por um eixo simples de rodas simples dianteiro e um eixo “tandem” duplo de rodas 
duplas traseiras; 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

3.1.3 DETERMINAÇÃO DO VOLUME MÉDIO DIÁRIO ANUAL DE TRÁFEGO - VMDAT 
Generalidades 

Considerando-se os dados de tráfego apresentados anteriormente, foi determinado o VMDAT - Volume Médio 
Diário Anual de Tráfego para os trechos em estudo, a partir dos resultados obtidos. 

3.1.4 TAXAS DE CRESCIMENTO DE TRÁFEGO 
 
As taxas de crescimento geométrico da frota adotados foram: 
 
• Moto + Passeio + Utilitários:........ 5,0%; 

• Coletivos....................................... 5,0%; e, 

• Carga:............................................ 5,0%. 

3.1.5 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO “N” 

Generalidades 

Os valores do Número de Operações do Eixo-padrão de 8,2t - “N” para o trecho em estudo foram obtidos a 
partir da aplicação da fórmula preconizada pelo Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do 
DNER/1996, desenvolvida pelo Eng.º Murillo Lopes de Souza, a saber: 
 

 
N i  = 365  x   VMDATci  x  FP x FR x FV 

 
onde: 

• Ni                = número equivalente de operações do eixo-padrão de 8,2 t para o ano “i”; 

• VMDATci = somatório do volume de tráfego comercial (ônibus + veículos de carga) ocorrente no trecho até o 

ano “i”; 

• FP = fator de pista, adotado FP = 0,500; 

• FR = fator climático regional: FR = 1,000; e, 

• FV = fator de veículos calculado conforme descrito a seguir. 

Cálculo dos Fatores de Veículos - FV 

Os “Fatores de Veículos - FV” foram determinados pelos 2 (dois) métodos usuais de dimensionamento de 
pavimentos reconhecidos pelo DNIT e DER-ES, a saber: 
 

 

 

• Pavimentos Novos / Reconstrução: Método do “Corpo de Engenheiros do Exército Americano” (USACE); e, 



 
 
 
 
 

 

Restauração / Reforço do Pavimento: Método do “American Association of State Highway and Transportation 

Officials” (AASHTO). 

No cálculo dos Fatores de Veículo - FV “Fatores Equivalentes de Veículos - FEO”, os “Fatores Equivalentes 
de Veículos - FEO”, para cada tipo de eixo, foram calculados adotando-se as fórmulas preconizadas pelas 
metodologias da “USACE” e da “AASHTO”, considerando-se 100% da frota de veículos comerciais trafegando 
no limite máximo de peso permitido pela Lei da Balança (Lei Federal 7.408 de 25/11/1985), sem a tolerância de 
7,5% (Resolução 104/99 de 21/12/1999 do CONTRAN). 

3.1.6 PROJEÇÃO DO “VMDAT” E DO NÚMERO “N” 
 
A Projeção do “VMDAT” foi obtida aplicando-se a fórmula de crescimento geométrico, a saber: 
 

VMDATn = VMDATo (1 + i)n 
 
Onde os parâmetros intervenientes são: 
• VMDATo = Volume de tráfego inicial; 

• VMDATn = Volume de tráfego final; 

• i = Taxa de crescimento geométrico médio anual; e, 

• n = Número de anos do Período de Projeto. 

Foram consideradas as seguintes condições para a determinação dos parâmetros intervenientes: 
• Ano de abertura das vias ao tráfego após a conclusão dos melhoramentos previstos: 2020; 

• Período de Projeto para Pavimentação: 10 (dez) anos; 

• Ano final de vida útil: 2030. 

3.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS E OCORRÊNCIA DE MATERIAIS 
 
Os Estudos Geotécnicos foram executados através de coletas e sondagens para caracterização dos materiais 
constituintes do subleito da pista a ser implantada e análise do pavimento existente das vias localizadas na área 
denominada Etapa 01 e 03. Foram efetuadas ainda pesquisas de empréstimos, ocorrências de materiais granulares 
para emprego na camada de base do pavimento e ocorrências de materiais pétreos e areais. 

3.2.1 ESTUDO DO SUBLEITO 
 
O estudo do subleito foi realizado através de furos de sondagem a pá e picareta ao longo do eixo de projeto, com 
profundidade de 1,50m abaixo do greide de projeto e espaçamento máximo de100m, para avaliação das 
características do subleito, concluindo-se que o subleito é constituído predominantemente por solos arenosos e 
argilosos. 

 

3.2.2 ESTUDO DE AREAIS 
 



 
 
 
 
 

 

Para fornecimento de agregados miúdos, foram estudados areais próximos ao empreendimento, sendo indicado 
um Areal do Helinho na Rodovia Acesso a Comunidade do Limão em Itapemirim a 35,35 km até o acesso ao 
bairro. 
  

3.2.3 ESTUDO DE PEDREIRAS 
 
Para fornecimento de agregados graúdos para o revestimento e obras, foi estudado a pedreiras Ultramar, 
localizada no km 421 da BR-101 Sul, com distância de 42,3 km até o acesso ao bairro e a Concresul, com distância 
de 56,10km. 

3.2.4 ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 
Após a realização do estudo do subleito, cortes e áreas de empréstimo ao longo do trecho, foram elaboradas 
recomendações para o Projeto de Terraplenagem. 
 
Nos cortes com materiais com expansão > 2% e ISC < 6%, recomenda-se a substituição destes materiais por solos 
que apresentam expansão ≤ 2% e ISC ≥ 6%. Os valores de ISC são referentes à Energia do Proctor normal. 
 
Os aterros deverão ser executados com: 
 
No corpo do aterro, materiais de 1ª categoria que apresentem ISC  2% e expansão ≤ 4%, compactados a 95% 
do Proctor Normal; 

 
Nas camadas finais de aterro, deverão ser utilizados solos argilosos, provenientes de empréstimos, com expansão 
≤ 2% e ISC  6%, compactados a 100%. 

 
Materiais com ISC < 2% e Expansão > 4% são inadequados para execução de aterros, devendo ser destinados a 
bota-fora. 

3.2.5 DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS NATURAIS PARA CONSTRUÇÃO 

 
Para o fornecimento de areia, necessária para as obras de concreto (dispositivos de drenagem / meio-fio) foi 
indicada o Areal do Helinho, licenciada pela Secretaria de Estado do Meio/Ambiente e Recursos Hídricos - 
SEAMA, localizada na rodovia de acesso a Comunidade do Limão com distância de 35,35km até o acesso a 
Marobá. 

 
Para fornecimento de agregados graúdos para o revestimento e obras, foi identificada a pedreira, a saber: 
Pedreira P-01 - Trata-se de uma ocorrência de rocha granítica, explorada comercialmente com licença ambiental, 
localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em propriedade da empresa Concresul distante 56,10 
km a Marobá. 
 
 
 
 
 

3.2.6 BOTA-FORA 

Para Bota-Fora será utilizado área localizada nas proximidades da rodovia ES-060 próximo à localidade de 
Campo Novo distante de aproximadamente 10,00 km. 



 
 
 
 
 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DO PAVIMENTO EXISTENTE 

A avaliação do pavimento requer coleta substancial de informações do tipo: condição do pavimento (pista e 
acostamento), estrutura do pavimento, características geométricas da rodovia, propriedades dos solos e dos 
materiais de construção, solicitação do tráfego, condição climática, de drenagem e de segurança. 
 
A coleta de dados consistiu de: 
 

• Visita de campo; 
• Sondagens do Pavimento existente. 

3.3.1 VISITA DE CAMPO 

A visita de campo teve objetivo de identificar e registrar as informações sobre a condição do pavimento, 
características geométricas, drenagem e segurança. 
 
Verificou-se que o distrito de Marobá possui 7,69 km de vias pavimentadas sendo 5,24 km em Tratamento 
Superficial Simples (ETAPA 01) e 2,45 km em pavimento intertravado (ETAPA 03). 
 
As informações coletadas através de moradores da região indicam que o pavimento em Tratamento Superficial 
Simples foi construído na década de 70 pela iniciativa privada. Consiste em plataforma de 10,0m sem nenhum 
tipo de sinalização e não apresentando problemas significativos quanto a drenagem. Tráfego atual consiste em 
automóveis e motos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

Imagem do pavimento flexível existente em TSS em Marobá em condições muito ruim, 

degradação. (ETAPA 01) 

 

 

  

Imagem aproximada do pavimento flexível existente em TSS em Marobá apresentando 

revestimento bastante degradado. (ETAPA 01) 

  

 



 
 
 
 
 

 

 
Imagem do pavimento flexível existente em TSS em Marobá apresentando variações 

transversais quanto suas condições. 

 
O pavimento intertravado (ETAPA 03) foi construído em meados de 2008 e apresenta-se em bloco holandês. 
Consiste em plataforma de 8,0m com drenagem superficial e profunda. De acordo com moradores, o tráfego 
inicial constituído principalmente de caminhões transportando cana de açúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Imagem do pavimento intertravado existente em Marobá apresentando grau elevado de 

deformações plásticas nas trilhas de roda. (ETAPA 03) 

 
Imagem do pavimento intertravado existente em Marobá apresentando deformações. 

(ETAPA 03). Deformações nos trechos onde ocorreu o tráfego de caminhões transportando cana 

de açúcar. 

 



 
 
 
 
 

 

  
Imagem do pavimento intertravado existente em Marobá apresentando grau elevado de 

deformações plásticas nas trilhas de roda. (ETAPA 03) 

 

3.3.2 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS 

A avaliação estrutural do pavimento pode ser efetuada por meio dos elementos obtidos nos levantamentos dos 
defeitos de superfície, nos ensaios destrutivos e/ou ensaios não-destrutivos. 
 
Para esse diagnóstico, foram realizados ensaios destrutivos de campo (sondagem), com coleta de amostras 
deformadas para obtenção das seguintes informações da camada da estrutura do pavimento: 
 

a) Espessuras; 
b) Tipo de material; 

 



 
 
 
 
 

 

 
Imagem da realização da sondagem no pavimento intertravado existente em Marobá – Grau 

elevado de deformações em trilhas de roda. (ETAPA 03) 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
Imagem da realização da sondagem no pavimento flexível existente em Marobá – Pavimento 

com alto grau de deterioração. (ETAPA 01) 

 

3.3.3 RESULTADOS OBTIDOS   

As vias urbanas em tratamento superficial simples (ETAPA 01), apresentaram os seguintes resultados quanto a 
sua sondagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
As vias urbanas em intertravado (ETAPA 03), apresentaram os seguintes resultados quanto a sua sondagem: 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

3.4 ANÁLISE 

O Projeto de Pavimentação das Vias localizadas em Marobá foi efetuado de acordo com os Estudos Geotécnicos 
(Análise do Subleito, Análise do Pavimento Existente) e Estudos de Tráfego (Definição do Número N). O 
dimensionamento do pavimento intertravado foi efetuado seguindo-se os métodos de dimensionamento de 
pavimentos da PCA–84 (Portand Cement Association)”. 

3.4.1 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO PAVIMENTO EXISTENTE 
 
As conclusões foram baseadas nos Procedimentos Sistemáticos de Avaliação do Manual de Restauração de 
Pavimentos Asfálticos do DNIT. 
A seguir apresentamos Lista de Verificação do Processo de Avaliação do Pavimento Existente: 
 
PAVIMENTO FLEXÍVEL EM TSS (ETAPA 03) 
 
1 – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL: 
Incidência de defeitos relacionados ao carregamento: Baixa 
O pavimento atual tem capacidade estrutural de suportar a solicitação de tráfego futura: Não 
 
2 – AVALIAÇÃO FUNCIONAL: 
Valor de Serventia Atual ou Irregularidade: Muito Ruim 
Resistência a derrapagem: Não satisfatório 
Severidade dos afundamentos nas trilhas de roda: Média 
 
3 – AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DA CONDIÇÃO: 
A condição varia sistematicamente ao longo da rodovia? Não 
A condição do pavimento varia entre faixas de rolamento? Sim 
Existem pontos localizados em condições muito ruim? Sim 
 
4 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CLIMÁTICOS: 
Quanto à umidade: Úmido em certas estações 
Quanto à temperatura: Quente 
Severidade dos defeitos provocados ou acelerados pela umidade: Média 
 
5 – AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS DO PAVIMENTO: 
Revestimento: Degradado 
Base: Degradada 
Sub-base: Inexistente 
 
6 – AVALIAÇÃO DO SOLO DE FUNDAÇÃO 
Capacidade Estrutural: Baixa 
Suscetibilidade à saturação pela umidade: Média 
 
7 – AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSERVAÇÃO 
Demanda histórica por conservação: Normal 
A falta de conservação contribuiu para a deterioração? Sim 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
PAVIMENTO INTERTRAVADO (ETAPA 01) 
 
1 – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL: 
Incidência de defeitos relacionados ao carregamento: Alta 
O pavimento atual tem capacidade estrutural de suportar a solicitação de tráfego futura: Não 
 
2 – AVALIAÇÃO FUNCIONAL: 
Valor de Serventia Atual ou Irregularidade: Ruim 
Resistência a derrapagem: Não satisfatório 
Severidade dos afundamentos nas trilhas de roda: Alta 
 
3 – AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DA CONDIÇÃO: 
A condição varia sistematicamente ao longo da rodovia? Sim 
A condição do pavimento varia entre faixas de rolamento? Sim 
Existem pontos localizados em condição muito ruim? Sim 
 
4 – AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CLIMÁTICOS: 
Quanto a umidade: Úmido em certas estações 
Quanto a temperatura: Frio 
Severidade dos defeitos provocados ou acelerados pela umidade: Alta 
 
5 – AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS DO PAVIMENTO: 
Revestimento: Degradado 
Base: Degradada 
Sub-base: Inexistente 
 
6 – AVALIAÇÃO DO SOLO DE FUNDAÇÃO 
Capacidade Estrutural: Baixa 
Suscetibilidade à saturação pela umidade: Média 
 
7 – AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSERVAÇÃO 
Demanda histórica por conservação: Normal 
A falta de conservação contribuiu para a deterioração? Sim 

3.4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De posse de todos os elementos angariados durante a coleta de dados e posteriormente a avaliação do 
pavimento, procurou-se fazer uma análise global, com vistas a definição da solução a ser implantada optando 
portanto pela reabilitação do pavimento das vias integrantes da ETAPA 01 e restauração do pavimento das vias 
integrantes da ETAPA 03 através da substituição dos blocos de concreto existentes. 
 
* A remoção do pavimento existente e deteriorado foi feita durante a obra de infraestrutura (drenagem e 
esgotamento sanitário) que foi realizada antes da obra de pavimentação. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

3.5 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO – BLOCOS INTERTRAVADOS 
 
O dimensionamento do pavimento em blocos pré-moldados foi elaborado de acordo com o “Método de 
Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Pré-Moldados – Método da PCA–84 (Portand Cement 
Association)”. 
A espessura de camada de base + sub-base é definida em função do tráfego e do ISC do subleito, conforme a 
figura 6 do método em questão, apresentada a seguir: 
 

 
 
De acordo com a figura anterior, a espessura mínima de base deverá ser de 15,0 cm. 
Apresenta-se, a seguir, um resumo do dimensionamento do pavimento definido após os cálculos utilizando a 
metodologia citada: 

Revestimento em Blocos 
( cm ) 

Colchão de Areia 
( cm ) 

Base 
( cm ) 

8,0 5,0 15,0 
 

3.5.1 ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS E OCORRÊNCIAS DE 
MATERIAIS/INSTALAÇÕES 

 
Sintetizam-se a seguir as especificações básicas de materiais e serviços a serem empregadas na execução dos 
pavimentos, bem como a localização das ocorrências de materiais/instalações indicadas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
a) Blocos Pré-Moldados de Concreto – Tipo Bloco Holandês 
 
O revestimento utilizado para áreas destinadas a vias urbanas deverá ser de blocos pré-moldados, com espessura 
de 8,0 cm. 
Na compactação inicial se deve passar a vibrocompactadora pelo menos duas vezes e em direções opostas. 
Após a compactação inicial, deverá ser executada a selagem das juntas utilizando areia fina. A areia deverá estar 
bem seca e não deverá conter nenhum aglomerante, como cimento ou cal, com taxa de aplicação em torno de 
0,0035 m3/m2. 
A compactação final deverá ser executada logo após a selagem, utilizando o mesmo equipamento da compactação 
inicial, devendo ser feita pelo menos quatro passadas, em diversas direções.   
Após o assentamento dos blocos deverá ser executada a compactação inicial que visa rasar os blocos pela face 
externa, dar início ao adensamento da camada de areia sob os blocos e induzir esta a penetrar, de baixo para cima, 
nas juntas entre as faces laterais de modo que seja produzido o intertravamento. 
Nesta compactação todos os recortes deverão estar executados para assim garantir o intertravamento sem 
movimentação das peças. 
Os recortes serão feitos juntos às sarjetas e/ou meio-fios, com a utilização de disco de corte apropriado ou 
“guilhiotina” para cortes dos blocos. Não serão permitidos preenchimentos dos recortes com massa de cimento e 
areia ou concreto. 
Antes do assentamento dos blocos, deverá ser executada a camada de assentamento com espessura de 5,0 cm, 
utilizando areia, que apresente no máximo 5% de silte e argila e, no máximo, 10% de material retido na peneira 
4,8 mm. 
 
b) Base de Brita Graduada. 
A camada de base deverá ser de brita graduada, Faixa “D”, com espessura de 15,0 cm. 
• Pedreira: localizada no município de Cachoeiro do Itapemirim/ES; 

Todos os serviços deverão seguir a Norma do DNIT 141/2010-ES – Base estabilizada granulometricamente. 
 
c) Regularização do Subleito 
Os materiais constituintes do subleito deverão apresentar ISC igual ou superior ao adotado no dimensionamento 
do pavimento (ISC≥6,0% ) e, ainda, expansão<2%. 
Todos os serviços deverão seguir a especificação DNIT 137/2010-ES – Regularização do Subleito. 

3.5.2 SEÇÕES TÍPICAS 
 

Através da análise das condicionantes geométricas e as soluções adotadas para a pavimentação das Etapas 01, 02 

e 03 foram definidas seções tipo apresentadas no Projeto de Pavimentação. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

3.5  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

As especificações de serviços a serem adotadas são as do DNIT, DNER, DER, ABNT e normas e critérios técnicos 
de uso corrente de outros órgãos rodoviários. 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

- Pavimentação 
 
DNIT 137/2010-ES – Regularização do Subleito 
DNIT 141/2010-ES – Base estabilizada granulometricamente 
DNER-ES 327/97-Pavimento com Peças Pré-moldadas de Concreto 
 

- Especificações de Materiais 
 
Cimento Portland -------------------------------------------------EM 036/95 
Agregado Graúdo para Concreto de Cimento--------------------------------------------------EM 037/95 
Agregado Miúdo para Concreto de Cimento -------------------------------------------------EM 038/95 
Água para Concreto -------------------------------------------------EM 037/95 
 
4 PROJETO DE DRENAGEM 

 
O projeto de drenagem com planta geral, perfis longitudinais, seções transversais, memorial descritivo e de 
cálculo foram elaborados anteriormente e a obra já foi executada. 
 
Estão previstas necessidades de adequações e nivelamentos de elementos de drenagem para com o pavimento a 
ser executado. 
 
No caso de eventuais dúvidas quanto à possíveis interferências o projeto poderá ser consultado mediante 
solicitação à SEMOB-PMPK. 
 
5 PROJETO DE REDE DE ESGOTO 

 
O projeto de rede coletora de esgoto com planta geral, perfis longitudinais, seções transversais, memorial 
descritivo e de cálculo foram elaborados anteriormente e a obra já foi executada. 
 
Estão previstas necessidades de adequações e nivelamentos de elementos de esgoto, caixas de ligação 
domiciliares e poços de visitas, para com o pavimento a ser executado. 
 
No caso de eventuais dúvidas quanto à possíveis interferências o projeto poderá ser consultado mediante 
solicitação à SEMOB-PMPK. 
 
 
 
6 PROJETO DE ILUMINAÇÃO 

 
O projeto de Iluminação com planta, memorial de cálculo, especificação de materiais e serviços será elaborado a 
parte e executados complementarmente em outra licitação. 



 
 
 
 
 

 

 
No caso de eventuais dúvidas quanto à possíveis interferências o projeto poderá ser consultado mediante 
solicitação à SEMOB-PMPK. 
 
7 PROJETO DE PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES 
 
O projeto de Paisagismo e Obras Complementares constou dos estudos para definição dos serviços a serem 
executados nas vias que serão pavimentadas contemplando o plantio de grama em canteiros centrais e rotatórias 
em algumas avenidas, calçadas de concreto e execução de abrigos de ônibus. 
Para verificação da localização e dimensões para a execução do serviço deverá ser feita consulta ao Projeto 
Geométrico. 
Embora conste em Projeto alguns elementos ornamentais, árvores e arbustos, os mesmos não foram cotados nesta 
etapa da obra, sendo executados posteriormente ao final pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
7.1 GRAMA 
 
Especificação de material: 
Grama esmeralda em placas 
 
7.2 CALÇADA DE CONCRETO 
 
Foi projetada calçada de concreto, fck>15,00 Mpa em toda extensão das vias com as seguintes características: 
• Largura: 1,00 a 3,00 m 
• Abaulamento: 0,5 % 
Todas as calçadas deverão ser executadas no padrão “CALÇADA CIDADÃ” conforme projeto contemplando 
piso podotátil direcional e de alerta.  
 
7.3 ABRIGO DE ÔNIBUS 
 
Etapa 01 
Avenida Central: Est. 6+0,00 – LD / Est.10+0,00 – LE / Est.29+0,00 – LD / Est. 21 +0,00 – LE 
 
Etapa 02 
Rua Projetada: Est. 5+0,00 – LE / Est. 35+0,00 – LD 
Rua Perimetral 2: Est. 4+0,00 – LD / Est. 22+0,00 – LD 
Av. 01: Est. 3+0,00 – LD / Est. 16+0,00 – LE 
Av. 02: Est. 7+10,00 – LE / Est. 20+0,00 – LD / Est. 35+0,00 – LE 
Rua 07: Est. 4+0,00 – LE / Est. 20 – LD 
 
Etapa 03 
Rua 8: Est.4+0,00 – LE / Est.15+0,00 – LD / Est.30+0,00 - LE 
Rua 14: Est. 6+10,00 - LE 
Rua Perimetral 1: 6+10,00 - LE 
 



 
 
 
 
 

 

 
8 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

8.1 GENERALIDADES 

O projeto de sinalização foi elaborado segundo as modernas técnicas de Engenharia de Tráfego, objetivando 
basicamente: regulamentar o uso da via urbana, advertir o usuário sobre a ocorrência e natureza de situações 
potencialmente perigosas e informar eficientemente. 

8.2 DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E MATERIAIS 

O projeto abrange a sinalização vertical e horizontal da via urbana. A segurança do usuário será obtida através do 
correto posicionamento e padronização de formas, cores, símbolos e dimensões, de modo a proporcionar 
identificação imediata e legibilidade fácil, considerada a velocidade diretriz na fixação dos padrões e dimensões. 
A percepção da sinalização, à noite, em condições adversas de clima, é assegurada através de conveniente material 
refletivo utilizado na sinalização. 

8.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

É um subsistema de sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicação (sinal) está na 
posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, 
eventualmente, variáveis, diante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas. 
As placas, classificadas de acordo com as suas funções, são agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização 
vertical: 

• Sinalização de Regulamentação; 

• Sinalização de Advertência; 

• Sinalização de Indicação. 

8.3.1 SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. 
Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. 

8.3.2 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 

Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. 
Suas mensagens possuem caráter de recomendação. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

8.3.3 SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO 

Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como orientar condutores de 
veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como 
função a educação do usuário. Suas mensagens possuem um caráter meramente informativo ou educativo, não 
constituindo imposição. 

Materiais 

Os materiais a serem aplicados na confecção das placas, são os seguintes: 

8.3.4 SUPORTE DAS PLACAS 

Os suportes das placas serão de parajú, com 3.200mm de comprimento, 80x80mm de espessura. 

8.3.5 PLACAS 

A chapa a ser utilizada para as placas deverá ser de aço n° 16, sendo a pintura metálica primer nas faces, esmalte 
sintético no verso e película refletiva "FLATTOP". 

8.4 FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 

Todas as faixas para travessia de pedestres deverão ser elevadas conforme projeto obedecendo os padrões 
estabelecidos nas resoluções do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. 

8.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou 
apostos sobre o pavimento das vias. 
Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações 
com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de 
regulamentação, advertência ou indicação. 

8.5.1 CARACTERÍSTICAS 

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalização horizontal mantém alguns padrões cuja mescla e a forma de 
coloração na via definem os diversos tipos de sinais. 

Padrão de Traçado 

Seu padrão de traçado pode ser: 

• CONTÍNUA: são as linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem estar 

longitudinalmente ou transversalmente apostas à via. 

 



 
 
 
 
 

 

• TRACEJADA OU SECCIONADA: são linhas seccionadas com espaçamentos de extensão igual ou maior 

que o traço. 

• SÍMBOLOS E LEGENDAS: são informações escritas ou desenhadas no pavimento indicando uma situação 

ou complementando sinalização vertical existente. 

Cores 

A sinalização horizontal utilizada, apresenta três cores: 

• AMARELA: para a regulação de fluxos de sentidos opostos. 

• VERMELHA: utilizada na regulação do espaço destinado ao deslocamento de bicicletas leves (ciclovias). 

• BRANCA: para a regulação de fluxos de mesmo sentido e na marcação de faixas de travessias de pedestres; 

na pintura de símbolos e legendas. 

Classificação 

A sinalização horizontal é classificada em: 

• Marcas longitudinais; 

• Marcas transversais; 

• Marcas de canalização; 

• Inscrições no pavimento. 

Materiais 

A sinalização horizontal será executada com aplicação de produto termoplástico, aplicado pelo processo de 
extrusão, cuja taxa de aplicação é de 3kg/m² e a vida útil é de 3anos. 

 

 
 


