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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR e o 

objetivo é a fixação das condições técnicas a serem observadas na execução dos 

pavimentos de concreto simples sob jurisdição da Prefeitura do Município de Recife. 

 
2. DESCRIÇÃO 
 

Os pavimentos de concreto simples serão normalmente dotados de barras de ligação 

e transferência, podendo em casos específicos serem suprimidos um dos tipos ou 

ambos. 

 

As placas de concreto que constituem o pavimento serão, de maneira geral, 

retangulares, sendo as principais exceções as placas de concordância, as quais, 

quando indicadas, serão dotadas de armadura simples distribuída de forma 

descontínua. 

 

As placas terão juntas longitudinais e transversais conforme indicado no projeto. 

 

As condições técnicas a serem observadas na execução dos pavimentos de concreto 

simples envolvem aspectos relativos a: 

• especificação de qualidade dos materiais para concreto, juntas e armaduras; 

• produção de concreto; 

• equipamento; 

• execução do pavimento; 

• controle de inspeção; 

• controle de aceitação. 
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3. MATERIAIS 
 

3.1 CIMENTO 
 

3.1.1 Generalidades 
 

O cimento poderá ser fornecido a granel, em sacos ou contêineres. 
 

Os cimentos deverão atender às condições impostas pelas especificações 

correspondentes da ABNT. 

 

Poderão ser empregados os seguintes cimentos: 

 

• Cimento Portland Composto: CP II (32 e 40MPa) conforme especificado na EM-

1 da PCR (correspondente à NBR 11578 da ABNT); 

 

• Cimento Portland de Alto Forno (AF-320) conforme especificado na EM-7 da 

PCR Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca de cimento, 

serão adotadas as correções necessárias nas dosagens para que não ocorram 

alterações sensíveis nas propriedades do concreto fresco e endurecido. Essas 

correções deverão ser providenciadas em seu devido tempo e aprovadas pela 

Fiscalização. 

 

A mesma peça estrutural só deverá ser executada com iguais tipos e classes de 

resistência de cimento. 

 
3.1.2 Inspeção Preliminar 
 

As embalagens deverão apresentar-se íntegras por ocasião da entrega, sendo 

rejeitado todo o cimento que apresentar sinais indicativos de hidratação. 
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Os lotes serão considerados distintos quando: 

• forem de diferentes procedências, tipos ou classes de resistência; 

• não forem recebidos numa mesma data; 

• tiverem mais de 400 sacos, ou 25 toneladas se o transporte for a granel. 

 

Se o fornecimento for somente em sacos, os lotes deverão ser identificados 

adequadamente e armazenados de modo a permitir sua fácil inspeção. 

 
3.1.3 Armazenamento 
 

A estocagem e o armazenamento deverão ser feitos e controlados de modo a 

possibilitar, facilmente, a verificação da procedência, do tipo de cimento e data da 

entrega, bem como a eventual separação dos diversos lotes, de modo, inclusive, a 

permitir a utilização das partidas pela ordem cronológica de entrada, evitando 

armazenamentos prolongados. 

 

O armazenamento deverá ser feito de forma a proporcionar proteção contra umidade e 

intempéries. Quando o cimento for entregue acondicionado em sacos, o 

armazenamento deverá ser efetuado sobre estrado de madeira. Proíbe-se o 

reaproveitamento de derrames ou de sacos rasgados. 

 

Não serão permitidas pilhas com mais de 10 sacos. 

 

Quando entregue a granel, o cimento deverá ser depositado em silos distintos, quando 

for de diferentes procedências, tipos ou classes de resistência. 

 

Os silos deverão ser periodicamente inspecionados, com a finalidade de se verificar a 

eventual formação de crostas aderidas às paredes, que venham prejudicar o 

funcionamento do sistema de abastecimento da central. 
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No recebimento do cimento Portland a granel deverão ser rigorosamente controlados 

os documentos de entrega, dos quais constarão as características do cimento, 

conforme indicado na especificação brasileira a ela correspondente. 

 
3.1.4 Amostragens e Ensaios 
 

O controle da qualidade do cimento será feito através de inspeção dos silos e 

depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a norma 

NBR 5741 da ABNT. 

 

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários ao confronto com as 

condições impostas pelas Especificações, permitindo decidir quanto à aceitação ou 

rejeição do lote. 

 
3.1.5 Critério de Aceitação ou Rejeição do Lote 
 

Os resultados dos ensaios da amostra de cada lote deverão satisfazer às condições 

impostas pela respectiva Especificação. 

 

Serão rejeitados, independentemente de ensaio, os sacos que estiveram avariados, 

manchados ou com seu conteúdo alterado pela umidade. 

 

Após 30 dias de armazenamento, o cimento só poderá ser usado mediante reensaio 

para determinação do teor de perda ao fogo, tempos de início e fim de pega e 

resistência à compressão aos 3 e 7 dias, devendo os resultados atender aos limites 

especificados. 

 

Em hipótese alguma deverá ser utilizado cimento que apresente sinais de hidratação. 
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3.2 AGREGADOS 
 

3.2.1 Generalidades 
 

Os agregados deverão obedecer as exigências da norma NBR 7211 da ABNT e mais 

as seguinte recomendações: 

 

a) Não conter teores prejudiciais de constituintes minerais que conduzam a possíveis 

reações prejudiciais, a não ser que seja autorizada pela Fiscalização a utilização 

de cimento de um dos seguintes tipos: Cimento Portland Pozolânico ou Cimento 

Portland Composto a partir de cimento Portland comum e Pozolana. 

 

• Para verificar a possibilidade das reações torna-se necessário um exame 

petrográfico nos materiais provenientes de pedreiras e areias, além de ensaios 

específicos, a saber: 

−  reação álcali-agregado (ASTM-C-227 e 289); 

−  reação álcali-carbonato (ASTM-C-586); 

−  reação com pirita (ASTM-C-249) 

 

b) Desgaste do agregado graúdo na máquina “Los Angeles“ (ME-23 da PCR, 

correspondente à NBR 6465 da ABNT) não superior a 55%. 

 

c) Teor de grãos lamelares não superior a 15% (NBR 7225 da ABNT) e coeficiente 

volumétrico não inferior a 0,20 (AFNOR-P18-301). 

 

d)  Diâmetro Máximo: 

• agregado graúdo – ¼ da espessura da placa de concreto ou 50 mm, obedecendo 

o valor menor. 

• agregado miúdo – 4,8 mm. 
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3.2.2 Inspeção Preliminar 
 

No recebimento dos agregados de tipos e procedências diferentes, devidamente 

identificados, os mesmos deverão ser depositados em plataformas separadas, onde 

não haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com materiais 

estranhos que venham prejudicar a sua qualidade. A estocagem será efetuada em 

camadas, somente permitindo a formação de pilhas cônicas quando o sistema de 

descarga evitar a queda livre. 

 

Independentemente do processo de estocagem, este não deverá produzir alterações 

no agregado quanto às características dele exigidas nas especificações. 

 
3.2.3 Armazenamento 
 

Deverá ser providenciado armazenamento adequado, de forma a possibilitar a 

separação dos agregados em silos ou depósitos, conforme a granulometria e 

procedência, e permitir rigor no controle de qualidade. 

 

Os silos ou depósitos deverão ser protegidos de enxurradas de águas pluviais por 

valetas de drenagem bem dimensionadas. 

 

As áreas de armazenamento deverão ser isentas de elementos prejudiciais, como 

certos ácidos e sais, óleos e matéria orgânica. 

 

Nas operações de carga e descarga dos agregados, deverão ser tomados cuidados 

para não contaminá-los com óleos, graxas e materiais ferrosos, possíveis de serem 

trazidos pelos veículos. 
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3.2.4 Amostragem e Ensaios 
 

O controle de qualidade dos agregados será feito através de inspeções aos silos ou 

depósitos e por ensaios realizados em amostras obtidas de acordo com a norma NBR 

7216 da ABNT para cada 100 m³, ou sempre que houver aparente variação nas 

características. 
 

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários ao confronto com as 

condições especificadas, permitindo decidir quanto à aceitação ou rejeição do lote. 
 

3.2.5 Critérios para Aceitação ou Rejeição do Lote 
 

Os resultados dos ensaios das amostras de cada lote deverão satisfazer as condições 

especificadas. 
 

Poderão ser toleradas variações de até 0,20 para mais ou para menos no módulo de 

finura do agregado miúdo que foi utilizado na fixação da dosagem do concreto. 

Acima desta variação, o agregado será rejeitado, a menos que sejam feitas correções 

adequadas na dosagem do concreto, para compensar a modificação granulométrica. 

 
3.3 ÁGUA 
 

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores 

prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas potáveis e 

as que tenham Ph entre 5,0 e 8,0 e respeitem os seguintes máximos: 

• matéria orgânica(expressa em oxigênio consumido) ........................... 3 mg/l 

• resíduo sólido 5000 .........................................................................5000 mg/l 

• sulfatos (expresso em íons SO4- – )................................................. 600 mg/l 

• cloretos (expresso em íons Cl-) .......................................................1000 mg/l 

• açúcar .................................................................................................... 5 mg/l 

 

 
10 



   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.5 / ES-P17 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Diretrizes Executivas de Serviços – Pavimento de Concreto Simples (Processo Tradicional) 

DATA 
 
     2003 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
 

 

No caso de considerada suspeita, a critério da Fiscalização, a água só poderá ser 

utilizada se: 

 

a) Permitir a preparação de pasta de consistência normal com o cimento a ser 

empregado na obra, cujo tempo de início de pega não difira de mais de 30 minutos 

da pasta preparada com o mesmo cimento e água e considerada de qualidade 

comprovada; 

 

b) Permitir a preparação de argamassa de consistência normal com o cimento a ser 

empregado na obra, cuja resistência média à compressão, aos 28 dias de idade, 

não seja inferior a 85% da resistência média correspondente à argamassa 

preparada com o mesmo cimento e água considerada de qualidade comprovada. 

 
3.4 ADITIVOS 
 

3.4.1 Generalidades 
 

Visando a obtenção de concretos com mínimo de consumo de água, maior 

trabalhabilidade, menor retração hidráulica e maior impermeabilidade, poderão ser 

empregados, a critério da Fiscalização, aditivos plastificantes e retardadores de pega. 

 

Não deverão ser usados aditivos contendo cloreto de cálcio. 
 

Os aditivos deverão ser fornecidos, de preferência, na forma líquida. 
 

Os aditivos deverão atender às exigências da ASTM-C-494 e ASTM-C-260. 
 

A porcentagem do aditivo deverá ser fixada conforme recomendações do fabricante  e 

aprovada pela Fiscalização, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo 

do cimento, devendo ser previamente comprovado o seu desempenho. 
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3.4.2 Armazenamento 
 

Os aditivos deverão ficar abrigados das intempéries, umidade e calor. 
 

O armazenamento deverá possibilitar o uso de aditivo em ordem cronológica de 

entrega e fácil distinção entre os tipos, para se evitar troca involuntária. 

 
3.4.3 Amostragem e Ensaios 
 

A eficiência do desempenho de aditivos deverá ser previamente comprovada em 

ensaios comparativos de pastas, argamassas e concretos preparados com os mesmos 

materiais empregados na obra, com e sem uso dos aditivos. 

 

Os ensaios comparativos abrangerão as determinações dos tempos de início e fim de 

pega NBR 7215 da ABNT, resistência à compressão de argamassa de consistência 

normal NBR 7215 da ABNT, de traço em peso 1,00 de cimento: 3,00 de agregado 

miúdo, nas idades de 7 e 28 dias; e resistência à compressão, de concretos com 

consumo de 350 kg a 400 kg de cimento por m3 de concreto, de mesma consistência 

que a empregada na obra, nas idades de 7 e 28 dias. 

 

Para cada fornecimento de um tipo de aditivo será constituída uma amostra 

representativa, a partir da homogeneização de porções retiradas de cada embalagem 

do lote. 

 

Aditivos que tiverem idade superior a 3 meses de fabricação deverão ser 

necessariamente reensaiados para verificação da sua eficiência. 
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3.4.4 Critérios para Aceitação e Rejeição do Lote 
 

O lote será rejeitado se não atender às condições impostas nas Especificações ASTM-

C - 494 e C-260, referidas aos resultados das misturas preparadas sem o emprego do 

aditivo. 

 
3.5 AÇOS 
 
3.5.1 Generalidades 
 

As armaduras deverão ser de classe A e, para as respectivas categorias, deverão 

atender às exigências da NBR 7480 da ABNT. 

 

O aço para armaduras deverá ser da categoria indicada no projeto. 

 
3.5.2 Inspeção Preliminar 
 

As partidas serão recebidas na presença da Fiscalização, que aprovará o local de 

descarga e providenciará a separação por lotes, de acordo com os critérios 

estabelecidos na NBR 7480. 

 

Os lotes serão demarcados e sinalizados. 

 

Numa inspeção preliminar deverá ser verificado se a partida está de acordo com o 

pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos 

prejudiciais tais como: bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderentes. 
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3.5.3 Armazenamento 
 

Os aços deverão ser depositados sobre travessas de madeira, de modo a evitar o 

contato com o solo. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e será 

recoberto com uma camada de brita. Os aços deverão ser adequadamente protegidos, 

visando prevenir a corrosão. 
 

Para a permissão do emprego de barras, com sinais de corrosão, a Fiscalização 

poderá exigir ensaios para a comprovação do atendimento à NBR-7480 ou determinar 

os cuidados a observar para o emprego. 
 

Deverão ser colhidas amostras conforme prescrito na NBR-7480, e submetidas aos 

ensaios necessários à comprovação do atendimento à mesma. 

 
3.5.4 Critérios para Aceitação ou Rejeição do Lote 
 

As amostras ensaiadas deverão atender à NBR-7480. 

 

Poderão ser rejeitadas as partidas que apresentem falta de homogeneidade 

geométrica e defeitos prejudiciais. 
 

3.6 METERIAIS PARA JUNTAS 
 

3.6.1 Generalidades 
 

As juntas de dilatação deverão ser preenchidas com material dos tipos isopor, cortiça 

ou similar e com selante pré-moldado do tipo neoprene ou similar, conforme 

características geométricas apresentadas pelo projeto. A largura do selante pré-

moldado a ser utilizado deverá ser sempre superior à largura da junta em cerca de 

0,5cm. As juntas de retração e articulação deverão ser preenchidas com isopor ou 

similar e com selante sintético de colocação a frio, conforme características 

geométricas apresentadas pelo projeto. 
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O selante sintético de colocação a frio deverá atender às experiências da 

Especificação ASTM-1850, ter qualquer composição e as seguintes características: 

• penetração a 25°C ≤ 235; 

• fluidez pós-curado 5mm; 

• a extensão após 5 ciclos não deve mostrar ruptura do selante. 

 

O selante sintético pré-moldado deverá atender às exigências da Especificação 

ASTM-1850, ser composto de gaxeta celular (elastômero) e ter as seguintes 

características: 

 

a) Esforço de compressão para causar 25% da deformação: variável de 0,015 MPa 

(0,15 kgf/cm²) até 17 MPa (170 kgf/ cm²); 

 

b) Relaxação de tensões, 56 dias a 7º C e 25% de deformação ≤ 35% da deformação 

original; 

 

c) Estabilidade dimensional igual à forma original, após “a” e “b”, não deve variar em 

mais de 4% da largura ou comprimentos originais; 

 

d) Absorção de água ≤ 50%. 

 
3.6.2 Armazenamento 
 

Os selantes deverão ser armazenados em local e em quantidades apropriados, no 

período da validade para sua aplicação, de acordo com as especificações dos 

fabricantes. 
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3.7 MATERIAL PARA ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO 
PAVIMENTO 
 

O isolamento e a impermeabilização da fundação do pavimento (subleito e, quando 

houver, sub-base) poderão ser feitos com o emprego de um dos materiais: lençol ou 

filme plástico, papel betumado ou alcatroado do tipo “Kraft”, ou pintura betuminosa. 

 

O lençol ou filme plástico deverá ser flexível, liso, ter espessura mínima de 0,2 mm e 

ter trespasse mínimo entre 2 folhas sucessivas de 20 cm. 

 

O papel betumado deverá ter uma gramatura de, no mínimo, 200 g/m², e a quantidade 

de cimento asfáltico de petróleo ou alcatrão nele contida não deverá ser inferior a 60 g/ 

m². 

 

A pintura betuminosa deverá ser executada com um dos seguintes materiais: 

emulsões asfálticas catiônicas de ruptura rápida e de ruptura média; a taxa de 

aplicação estará entre os limites de 0,8 l/ m² e 1,6 l/ m². 

 
3.8 MATERIAL PARA CURA DO CONCRETO 
 

A cura do concreto deverá ser feita em duas etapas. 

 

Na primeira, os materiais utilizados serão produtos químicos capazes de formar 

película plástica, de composto de cura à base de PVA (tipo Tricuring, Protesol ou 

similares), tecidos úmidos e pórtico móvel com cobertura de lona. 

 

O composto de cura deverá atender às exigências da ASTM-C-309 para o tipo 2. 

 

Na segunda etapa poderão ser utilizados os mesmos tecidos mantidos úmidos, 

camada de areia úmida ou simples umedecimento constante da superfície. 
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4. EQUIPAMENTOS 
 

Para a execução dos pavimentos de concreto, a Empreiteira deverá dispor do seguinte 

equipamento mínimo: 

 
a) Trem de Concretagem Composto de: 

• uma distribuidora de concreto; 

• uma régua vibratória transversal, cobrindo toda a faixa internamente às fôrmas; 

• uma régua acabadora transversal regulável; 

• uma bateria de vibradores de imersão com ponta de diâmetro de 50mm e 

freqüência superior a 9.000 vpm; 

• no mínimo 200m de fôrmas metálicas com os acessórios necessários; 

 
b) Uma Máquina Dotada de Serra Rotativa para Corte de Juntas; 
 
c) Equipamentos Complementares, Consistindo em: 

• vibradores de imersão; 

• gabaritos para verificação da seção transversal; 

• desempenadeiras de cabo longo; 

• desempenadeiras de bordas; 

• réguas de 4 m de comprimento para nivelamento; 

• réguas de aço para moldagem das juntas; 

• ferramentas diversas (pás, enxadas, etc.); 

• dispositivos necessários para efetuar o acabamento final na textura especificada; 

• pontes de serviço; 

• máquina extratora rotativa de corpos-de-prova da pista, dotada de coroas com 

diâmetros de 75 mm, 100 mm e 150 mm. 
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d) Equipamentos de Fôrmas Deslizantes (Alternativamente, em Substituição ao 
da alínea a): 
 

Consistem de uma pavimentadora que reúne em uma só unidade a recepção, a 

distribuição, a regularização e a terminação superficial do concreto; dispõe de 

contenções metálicas para o concreto em execução, que deslizam em sintonia com a 

máquina, incluindo caçamba receptora e distribuidora regulável, vibração de alta 

freqüência, régua acabadora oscilante, régua finalizadora e apalpadores eletrônicos. 

 
e) Observação Geral 
 

No caso de obras de pequeno porte, a critério da Fiscalização, poderão ser 

empregados outros equipamentos (caminhões betoneiras, vibradores, carrinhos de 

mão, réguas, etc..) e/ou processos manuais dos aqui definidos, desde que sejam 

garantidas todas as exigências desta especificação. 

 
5. PRODUÇÃO DO CONCRETO 
 
5.1 DOSAGEM 
 

O concreto deverá ser dosado experimentalmente por qualquer método que 

correlacione resistência, durabilidade e fator água-cimento, levando em conta a 

trabalhabilidade específica para cada caso. 

 

A trabalhabilidade deverá ser compatível com os materiais empregados, os recursos 

em equipamentos e as condições atmosféricas locais. 

 

O concreto deverá atender às seguintes características: 
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a)  Tração por flexão (determinada com aplicação de carga nos terços do vão livre de 

corpos-de-prova prismáticos de 15cm x 15cm x 70cm, de acordo com a ASTM-C-

78): 4,5 MPa (45 kgf/cm²); 

 

b)  Tração por compressão diametral (determinada em corpos-de-prova cilíndricos de 

15cm x 30cm, de acordo com a NBR 7222 da ABNT): 3,1 MPa (31 kgf/cm²); 

 

c)  Compressão axial (determinada em corpos-de-prova cilíndricos de 15 cm x 30cm, de 

acordo com a NBR 7222 da ABNT): 33,0 MPa (330 kgf/cm²); 

 

As resistências de dosagem serão calculadas pelas expressões: 

 
Para os valores dos desvios padrão Sd1, Sd2, Sd3, inicialmente poderão ser adotados, 

respectivamente, 0,7 MPa (7 kgf/cm²), 0,7 MPa (7 kgf/cm² ) e 0,55 MPa (5,5 kgf/cm²). 

 

Os ajustamentos dos traços serão efetuados com as estimativas dos desvios padrão 

resultantes dos ensaios realizados durante a construção. 

 

O consumo mínimo de cimento será de 350 kg/m³. 

 

O diâmetro máximo do agregado graúdo deverá estar compreendido entre 1/4 e 1/5 da 

espessura do pavimento. 
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Os diâmetros máximos dos agregados deverão ser inferiores aos limites especificado 

no item 3.2. 
 

5.2 MISTURA 
 

Para a produção de concreto, a Empreiteira deverá dispor de central de concreto 

automática de dosagem gravimétrica, dotada de misturador apto a produzir mistura 

homogênea. 

 
5.3 TRANSPORTE 
 

O concreto deverá ser transportado do local de mistura até o local de descarga por 

processos previamente aprovados pela Fiscalização, que permitam manter a 

homogeneidade do concreto sem segregações e evaporações prejudiciais. O sistema 

de descarga deverá ser compatível com o equipamento de distribuição do concreto. 

 
6. EXECUÇÃO 
 

6.1 ASSENTAMENTO DE FÔRMAS 
 

Serão colocadas com base no alinhamento do eixo da pista. 

 

Deverão ser fixadas com ponteiras de aço de modo a suportar, sem deslocamentos 

apreciáveis, os esforços inerentes ao trabalho. O topo das fôrmas deverá coincidir com 

a cota da superfície de rolagem prevista pelo projeto. 

 

Após o assentamento proceder-se-á a verificação do alinhamento e nivelamento das 

fôrmas bem como o do fundo de caixa, devendo-se corrigir quaisquer discrepâncias 

antes do lançamento do concreto. 

 

As fôrmas deverão ser untadas com óleo ou produto especial de forma a facilitar a 

desmoldagem. 
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6.2 COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
 

As barra de ligação e de transferência, quando previstas no projeto, serão apoiadas 

nos dispositivos ali detalhados, a menos da utilização de processo, aprovado pela 

Fiscalização, que atenda às exigências prescritas nesta Especificação. 

 

Quando apoiadas em dispositivos, ambas deverão estar colocadas nas posições 

previstas no projeto, antes do lançamento do concreto. 

 

Quando as condições de execução do pavimento possibilitarem, os dispositivos de 

apoio das barras de ligação poderão ser reduzidos à metade, ou seja, apenas um lado 

do previsto pelo projeto. 

 
6.3 ASSENTAMENTO DA ARMADURA DISTRIBUÍDA DESCONTÍNUA  
 

A armadura distribuída descontínua, quando indicada, deverá ser colocada na posição 

prevista pelo projeto e firmemente assentada e armada em calços de dimensões e 

espaçamentos adequados, de modo a evitar deslocamentos indesejáveis quando da 

execução do concreto. 

 

A armadura deverá estar colocada antes do lançamento do concreto. 

 
6.4 LANÇAMENTO DO CONCRETO 
 

Independentemente do tipo de equipamento de pavimentação que se empregue, a 

maneira recomendada de lançar o concreto é por descarga lateral, seja quando se 

constrói faixa-por-faixa, seja nos casos de concretagem de toda a largura da pista.  

 

Admite-se o retrolançamento somente quando esse tráfego não prejudicar a qualidade 

da superfície preparada para receber o concreto. 
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Deve-se lançar o concreto de modo que não sejam formadas pilhas de grande altura e 

que se reduza o trabalho de espalhá-lo, o que contribuirá para diminuir a segregação 

de seus componentes durante a última operação. 

 

O período entre a mistura e o lançamento do concreto será de 30 minutos no máximo, 

não sendo permitida a remistura dos materiais. 

 

O lançamento de concreto em intervalos superiores a 30 minutos só poderá ocorrer 

desde que aprovado pela Fiscalização após estudos específicos e utilização de 

aditivos tipo retardadores de pega. 

 

Durante a operação de lançamento do concreto, deverão ser tomadas as precauções 

necessárias para garantir a manutenção da homogeneidade do concreto. 

 

Não será permitido o trânsito de veículos no local da placa a concretar e nas placas 

adjacentes que tenham menos de 28 dias de idade. 

 

Nos casos em que haja a necessidade de liberação de tráfego em prazos inferiores 

deverão ser empregados aditivos “aceleradores de pega” devidamente dosados e 

aprovados pela Fiscalização. 

 

Antes do lançamento do concreto, dever-se-á verificar: 

 

a) Se a camada adjacente está convenientemente limpa; 
 

b) Se o lençol plástico está perfeitamente estendido e com transpasse adequado nas 

emendas; 
 

c) Se as fôrmas estão posicionadas e fixadas; e 
 

d) Se as armaduras projetadas estão convenientemente fixadas, conforme esta 

Especificação. 
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O espalhamento será feito por distribuidora mecânica, capaz de homogeneizar e 

regularizar a camada de concreto na espessura a receber vibração. 

 
6.5 ADENSAMENTO 
 

O adensamento será feito com a régua vibratória do trem da concretagem. O número 

de passadas da régua vibratória para o adensamento do concreto será o suficiente 

para conseguir a consistência conveniente, evitando a revibração exagerada, que 

provoca a segregação do concreto. 

 

Cada passada da régua será acompanhada do emprego de vibradores de imersão. 

Estes deverão obrigatoriamente trabalhar com todo cuidado e eficiência nas laterais 

internas das fôrmas. 

 

No caso de ocorrerem depressões após a passagem da régua, as mesmas deverão 

ser corrigidas imediatamente com concreto fresco, sendo expressamente vetado o uso 

de argamassa para esse fim. 

 

A verificação da regularidade longitudinal da superfície será feita com o concurso da 

régua de 4 m, concomitantemente à operação de adensamento. 

 
6.6 ACABAMENTO 
 

O acabamento será processado pela régua acabadora do trem de concretagem em 

deslocamentos longitudinais de 12,00 m no mínimo. 

 

Após a passagem da régua acabadora será aplicada faixa de lona, colocada 

transversalmente ao pavimento e movimentada longitudinalmente num deslocamento 

de vai e vem. 
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As bordas das juntas extremas longitudinais serão arrematadas com desempenadeiras 

manuais de bordos de juntas. 
 

Deverá ser dada à superfície uma textura antiderrapante, através de processos 

adequados liberados pela Fiscalização e/ou indicados pelo projeto. 
 

Para tal devem ser obrigatoriamente adotadas o uso de dispositivos que aumentem 

significativamente o atrito entre a superfície acabada e a superfície de contato dos 

pneus dos veículos com a finalidade de se obter uma superfície antiderrapante. Estas 

diretrizes recomendam usar pela ordem de eficácia: 

•  pentes de fios metálicos; 

•  vassouras de fios metálicos; 

•  vassouras de fios de nylon; 

•  tubos metálicos providos de massa e saliências; 

•  vassouras de piaçava; 

•  tiras ou faixas de lona; 

•  outros, a critério da Fiscalização. 

 
6.7 PROTEÇÃO E CURA 
 

A cura será dividida em duas etapas. 
 

A primeira etapa terá duração de no mínimo 24 horas após o acabamento final do 

concreto, sendo empregados para tal os materiais descritos no item 3.8. 
 

A segunda etapa, quando se empregarão os materiais também já descritos no item 

3.8, durará no mínimo 7 dias. 
 

O tráfego de serviço somente poderá utilizar a faixa concretada após no mínimo este 

período, desde que as tensões de ruptura dos corpos-de-prova ensaiados com 7 dias 

de idade tenham atingido as especificadas, e mesmo assim de forma controlada pela 

Fiscalização. 
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6.8 ABERTURA E VEDAÇÃO DE JUNTAS 
 

As juntas transversais e longitudinais serão abertas pela aplicação de máquina 

apropriada, dotada de disco de serra diamantada. 
 

As juntas transversais serão executadas obrigatoriamente perpendiculares ao eixo do 

pavimento, fazendo exceção às especificadas pelo projeto, como inclinadas. 
 

As juntas longitudinais previstas no projeto também deverão ser abertas pelo processo 

acima descrito. 

O corte deverá ser realizado na idade adequada, em função de velocidade de 

hidratação do cimento, de modo a evitar quebra no concreto e fissuração indesejável, 

causada por corte precoce ou corte tardio, respectivamente. 

 

Em linhas gerais, os tempos para a serragem das juntas transversais, a contar do fim 

da concretagem, deverão ser: 

 

a) corte a cada 4 placas – entre 8 e 12 horas; 

 

b) corte a cada 2 placas – entre 12 e 24 horas; 

 

c) total das juntas – entre 36 e 48 horas. 

 

A abertura, selagem e posicionamento das juntas deverão ter as características 

geométricas apresentadas pelo projeto. 
 

Após o corte, a cura da junta deverá ser realizada com cuidados especiais e ter 

duração de cerca de 15 dias, com o uso de sacos de tecidos úmidos. 
 

A vedação das juntas, que deverão ser limpas com jato de ar comprimido, se 

necessário, somente será efetuada após terminada a cura do concreto entre os dois 

panos distintos de concretagem. 
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6.9 DESMOLDAGEM 
 

Quando se utilizar equipamentos sobre trilhos, a desmontagem será feita após 8 horas 

do término do acabamento final do concreto. 
 

Deverá ser iniciada pela retirada dos ponteiros metálicos seguidos pela libertação das 

fôrmas. É terminantemente proibido golpes, choques ou batidas com marretas ou 

similar. 
 

O deslocamento das fôrmas deverá ser feito em movimento horizontal. 
 

As faces laterais das placas expostas pela remoção das fôrmas deverão ser 

imediatamente protegidas, de modo a terem condições de cura análogas às do 

pavimento. 

 
7. CONTROLE TECNOLÓGICO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
 
7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 
 

A resistência do concreto à tração na flexão será verificada em corpos-de-prova 

prismáticos, moldados no local da concretagem e submetidos à cura até o momento 

da determinação de sua resistência, de acordo com a ASTM C.78-75. 

 

A resistência do concreto à tração na compressão diametral será verificada em 

corpos-de-prova prismáticos, moldados no local da concretagem e submetidos à cura 

até o momento da determinação de sua resistência, de acordo com a norma NBR 

7222 da ABNT. 

 

A resistência do concreto à compressão simples será verificada em corpos-de-prova 

prismáticos, moldados no local da concretagem e submetidos à cura até o momento  a 

determinação de sua resistência, de acordo com as normas NBR 5738 e 5739 da 

ABNT. 
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Devem ser moldados, no mínimo, 2 corpos-de-prova para cada 300m² de pavimento 

ou para cada jornada de trabalho, retirado o concreto de pontos escolhidos, de modo a 

bem caracterizar a área concretada. Estes corpos-de-prova se destinarão à ensaios de 

resistência à tração na flexão aos 28 dias. A critério da Fiscalização, poderão ser 

também moldados corpos-de-prova para o mesmo ensaio aos 7 dias. 

 

A critério da Fiscalização, poderão ser moldados corpos-de-prova para a realização de 

ensaios de determinação das resistências à tração na compressão diametral e na 

compressão simples. 

 

Para trechos correspondentes a, no mínimo, 32 corpos-de-prova ou, no máximo, 5.000 

m² de pavimento, será efetuado estudo estatístico para aceitação tecnológica do 

trecho de acordo com o que se estabelece a seguir: 

 

O valor mínimo de resistência será calculado estatisticamente com os valores obtidos 

pela expressão: 

Fc28 = x – 0,84 S 

 

Onde: 

X = média dos resultados 

S = desvio padrão dos resultados em relação à tenção média 

 

7.2 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
 

Serão aceitos os trechos que, simultaneamente: 

 

a) apresentarem, no máximo, 20% dos valores das amostras rompidas inferiores à 

resistência característica do projeto (fckp). 

 

b) não apresentarem nenhum valor de tensão inferior às tensões mínimas de ruptura 

para aceitação, aos 28 dias, a saber: 
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Compressão simples ................................................................315 kg/cm² (31,5 MPa) 

Tração na Compressão Diametral ...............................................29 kg/cm² (2,9 MPa) 

Tração na Flexão..........................................................................42 kg/cm² (4,2 MPa) 

 

c) apresentarem resistência (fc28) maior ou igual a especificada (fckp) 

 

Dos subtrechos que apresentarem amostras de resistências inferiores aos valores 

especificados anteriormente, deverão ser extraídos, por placa, no mínimo 2 corpos-de- 

prova cilíndricos de geratrizes normais à superfície do pavimento, para serem 

submetidas ao ensaio de ruptura. 

 

Os trechos que apresentarem valores médios de tensões inferiores às de aceitação 

deverão ser considerados suspeitos. 

 

Destes trechos devem ser extraídos, no mínimo, 2 corpos-de-prova cilíndricos com 15 

cm de diâmetro, por placa, ensaiados por compressão simples até 60 dias de idade. 

 

Quando a relação entre a altura e o diâmetro desses corpos-de-prova for inferior a 2, a 

resistência à compressão obtida deve ser multiplicada por um fator de correção, 

relacionados no Quadro 7.1, a fim de ser comparável à resistência obtida em corpos-

de-prova normais de 15cm x 30cm. 
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Toda placa correspondente a corpos-de-prova extraídos que apresentarem o valor 

médio de resistência à compressão inferior a 31,5 MPa (315 kg/cm²) deverá ser 

demolida e reconstruída. 

 

Os trechos que satisfizerem apenas as condições a e b dos critérios de aceitação, item 

7.2, serão aceitos, porém a eles serão atribuídos um volume medido (Vm), calculado 

da seguinte forma: 

 

Relação das resistências 

Se: fc28/fckp  ≥0,9 → Vm = fc28/fckp x Vr 

       fc28/fckp ≤  0,9 → Vm = 0,8 Vr 

 

Vm = Volume medido 

Vr = Volume geométrico real. 

 

Os corpos-de-prova extraídos das placas devem ser rompidos após 48 horas de 

imersão em água, sendo os ensaios executados de acordo com a norma da NBR 5738 

da ABNT. 
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Quando a resistência média dos corpos-de-prova extraídos de uma placa for igual ou 

superior à resistência mínima já estabelecida, a placa deverá ser aceita quanto a esta 

exigência, impondo-se, contudo, que nos ensaios mecânicos realizados com os 

corpos-de-prova extraídos para efeito da aplicação do critério descrito, a idade do 

mesmo, na ocasião da ruptura, seja no máximo de 90 dias; a conversão à idade de 28 

dias se fará pelo uso de coeficientes experimentais. 

 

Onde se fizer necessário, a critério da PCR, poderá ser implantado um programa de 

instrumentação de auscultação. 

 
 

 
7.3 CONTROLE GEOMÉTRICO 
 

O pavimento de concreto acabado deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, 

perfis, dimensões e seções transversais estabelecidas pelo projeto. 

 

Para as barras de ligação e transferência, a tolerância de posicionamento será de 1/45 

de espessura do pavimento, tanto no plano horizontal como no plano vertical. 
 

As armaduras distribuídas descontínuas deverão estar posicionadas verticalmente 

entre a metade da placa e o seu terço superior. 

 

Para as armaduras serão adotadas as seguintes tolerâncias: 

 

Para cada 3,00 m: 

•  desvios máximos de ± 3 mm nos nivelamentos; 

•  desvios máximos de ± 5 mm nos alinhamentos; 

 

Para as placas, as tolerâncias serão: 

•  ± 3 mm de desnível entre duas placas 

•  ± 5 mm nos alinhamentos 
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A tolerância quanto à variação de cotas em relação às previstas no projeto será de 

± 15 mm em cada ponto. 

 

A tolerância quanto à variação das espessuras das placas de concreto serão de ± 1 

cm. 

 

As depressões superficiais verificadas com régua de 4 m, deverão ser no máximo de 3 

mm. 

 

Deverão ser demolidas e reconstruídas as placas que não atenderem ao controle 

geométrico. 

 
7.4 ABERTURA DO TRÁFEGO 
 

O pavimento pronto só será aberto ao tráfego quando atingir a resistência mínima de 

aceitação, 28 dias após a concretagem da última placa e depois de verificado e 

recebido pela Fiscalização. 

 

Quando houver necessidade de se antecipar a abertura ao tráfego, a Fiscalização 

poderá autorizá-la desde de que as tensões de ruptura dos corpos-de-prova ensaiados 

com menos de 28 dias de idade tenham atingido as especificadas com a antecipação 

pretendida. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
8.1 MEDIÇÃO 
 
O pavimento de concreto será medido em volume por metros cúbicos de concreto 

acabado, calculado em função das dimensões indicadas no projeto e dos critérios de 

aceitação. 

As placas demolidas não serão medidas. 
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8.2 PAGAMENTO 
 

O pagamento será feito pelos preços unitários contratuais.  

Os preços englobarão todas as operações incluindo o fornecimento dos materiais, 

mão-de-obra, equipamentos, transporte, encargos e demais serviços necessários a 

sua execução. 
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