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Especificações Técnicas 
 

 
As especificações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir 

uma execução economicamente viável, dentro dos padrões técnicos adotados pela PMB, 
devendo ser aplicada apenas em relação aos serviços previstos na planilha de 
quantitativos e custos, peça componente do projeto básico e da execução da obra. 
 
 
1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Obras de arte correntes.................................... - bueiros tubulares de concreto com diâmetro 
mínimo de 0,60 m 

 
 
2 - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 
 

A Vicinal Riozinho está localizada na área rural, a aproximadamente 40,00 km 
(distância máxima) da cidade de Bannach e a cerca de 160,00 km de Redenção, sendo definida 
uma verba de 2 % do custo total, para mobilização e instalação de canteiro de obras. 

 

Para identificação das obras será adotado o modelo padrão de Placa de Obra 
definido pela PMB, na dimensão de (2,00 x 3,00) m. 
 
 
 
3 - OBRAS DE ARTE CORRENTE (BUEIROS) 
 

Os bueiros deverão ter, em geral, a linha de escoamento coincidente, na medida 
do possível, tanto vertical como horizontalmente, com o gradiente hidráulico, com a elevação e 
direção dos canais de entrada e saída. 

 
A declividade do bueiro deverá ser compatível com a do canal de entrada, 

porquanto: 
 

a - se for inferior, sua capacidade será reduzida ao longo do tempo, pela 
ocorrência de sedimentação tanto no canal como no interior do bueiro; e 
 

b - se for superior, poderá ocorrer erosão destrutiva no canal de saída ou 
sedimentação e obstrução no canal e no bueiro. 
 

No caso de bueiros tubulares recomenda-se como declividade máxima 15%, 
desde que seja devidamente ancorado no terreno de fundação, para evitar seu escorregamento. 
Para declividades maiores deverá ser prevista a construção do bueiro em degraus. 
 

O canal natural de um curso d’água é geralmente constituído de forma 
grosseiramente trapezoidal, com a base maior na parte de cima. Assim para que o curso d’água 
atravesse um bueiro circular, sua forma terá que ser adaptada. Na entrada poderá ocorrer 
remanso, redução de velocidade e problemas com turbulência e detritos. Na saída, poderá ocorrer 
erosão devido ao aumento da velocidade e de movimentos turbilhonares. Por esses motivos é 
conveniente o emprego de bueiros suficientemente amplos. 

 
Em linhas gerais, a seção precisa ser ampla o suficiente para permitir a 

passagem de água sem prejudicar seu escoamento, passagem de pedras, galhos de árvores e 
detritos trazidos pela correnteza. 

 



A seção de vazão deverá ser calculada considerando a área de drenagem, a 
natureza da descarga, a altura das marcas dos níveis das enchentes e estiagem, a quantidade de 
material carreado, pela comparação das obras existentes e consultando os moradores antigos do 
local, considerando o regime pluviométrico da região, etc. 

 
O muro de testa, as alas e outros elementos da boca do bueiro deverão 

preencher as seguintes funções: 
 
a - Manter dividido o terreno natural e os taludes dos aterros próximos à boca do 
bueiro; 
 
b - Impedir que a água solape a obra, passe por fora dela ou se infiltre no corpo 
da estrada; e 
 
c - No caso de bueiros de grota, deverá promover a transição de seção 
transversal do curso d’água, da forma do canal de aproximação para a forma do 
bueiro. 
 
A princípio os bueiros não poderão ser construídos sobre aterros. Sendo que em 

casos excepcionais, quando não for possível deslocar o eixo do bueiro e a critério da Fiscalização, 
o mesmo poderá ser construído sobre aterro, desde que sejam tomadas todas as medidas 
necessárias para assegurar sua estabilidade estrutural e o controle dos recalques da fundação, 
Salientando que nestes casos a construção das bocas é essencial;  

 
Na construção de bueiros de tubo de concreto armado deverá ser observado o 

seguinte: 
 

a - O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:4, cujo consumo de cimento será de 350 kg/m3; 

 
b - O concreto empregado nos tubos deverá ter fck ≥ 20 MPa, com um 
consumo de cimento efetivo da ordem de 400 kg/m³; 

 
c - Os tubos utilizados serão classe CA1 (NBR 8890/2007) e deverão 
possuir armadura em aço CA 50 / 60 nas dimensões e diâmetros 
recomendados em projeto e em norma técnica referente; 

 
d - As bocas do bueiro deverão ser executadas em concreto ciclópico com 
30 % de pedra de mão e 70 % em concreto fck 15 MPa, com consumo de 
cimento da ordem de 270 kg por m³; e 

 
e - Os bueiros deverão ser assentados sobre berços em concreto ciclópico 
com 30 % de pedra de mão e 70 % em concreto fck 15 MPa, com consumo 
de cimento da ordem de 270 kg por m³. 

 
 
 
4 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

       
Os serviços serão medidos nas unidades estabelecidas na Planilha 

Orçamentária anexa, e seus pagamentos compreenderão todos os recursos utilizados na 
execução, tais como: materiais, mão-de-obra, transportes, equipamentos e todas as despesas 
diretas e indiretas incidentes, em estrita obediência às condições contratuais e legislação vigente.  

 
5 - TERMO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

               



Ao concluir todos os serviços, a Conveniada deverá comunicar a PMB, por 
escrito, a conclusão da obra para que a Comissão de Recebimento possa promover a inspeção 
geral de todo o investimento. Mediante a aprovação dos serviços executados, será lavrado o 
Termo de Aceitação. 

 
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Um bom sistema de drenagem é essencial à conservação de uma estrada vicinal 

(de terra). Desta forma, considerando o enorme poder destrutivo que as águas têm sobre as 
estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental no processo de 
conservação e manutenção da via. Assim cuidados especiais deverão ser tomados quanto à 
condução das águas pluviais para fora do leito estradal, . 

 
Bannach, 28 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

Jonas Lima Nerys 
CREA-GO-4.794/D 

Engenheiro Civil 
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