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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 exigíveis para a construção dos pavimentos de 

concreto por processo mecânico em vias urbanas sob jurisdição da Prefeitura do 

Município de Recife. 

 

Em casos especiais, as exigências contidas nesta norma devem ser complementadas 

pela Fiscalização ou pela Projetista. 

 

Os pavimentos de concreto dotados de armadura distribuída contínua ou 

descontinuamente e aqueles executados com pavimentadora de fôrmas deslizantes 

não estão incluídos nesta norma, a não ser quando se tratar de placas isoladas, por 

exemplo, as de formato irregular que necessitem, eventualmente, de armadura para 

combate à fissuração do concreto. 

 
2. DESCRIÇÃO 
 

Para os efeitos desta norma, são adotadas as definições de 2.1. e 2.2. 

complementadas pelos termos contidos na NBR 7207 da ABNT. 

 
2.1 PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES 

 

Pavimento de concreto de cimento Portland no qual as tensões solicitantes são 

combatidas tão somente pelo próprio concreto, e que não contém nenhum tipo de 

armadura distribuída, não se considerando como armaduras, neste caso, eventuais 

sistemas de ligação ou de transmissão de carga entre as placas formadas pelas juntas  

longitudinais e transversais. 
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2.2 FISCALIZAÇÃO 

 

Órgão ao qual cabe aplicar as medidas necessárias ao perfeito enquadramento da 

obra em todas as exigências decorrentes desta norma. 

 
3. MATERIAIS 
 

Os materiais empregados devem satisfazer os requisitos das especificações 

correspondentes, constantes desta diretriz, e só podem ser usados na obra após sua 

aprovação pela Fiscalização, sendo o seu armazenamento feito em condições tais 

que: 

• Prescrevam as suas características e qualidades; 

• Permitam fácil inspeção a qualquer momento. 

 
3.1 CIMENTO PORTLAND 

 

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 a NBR 11578 da ABNT) 

• Cimento Portland de Alto Forno (AF-320): NBR 5735 

 

Outros tipos de cimento Portland somente podem ser empregados (desde que 

devidamente comprovada a sua adequação à obra em questão) se aprovados pela 

Projetista e pela Fiscalização. 
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No recebimento de cimento Portland a granel, devem ser rigorosamente controlados 

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

conforme é indicado na especificação brasileira a ele correspondente. 

 

Lotes recebidos em épocas diversas devem ser estocados separadamente e 

identificados através de registros de entrada e saída, sendo consumidos na ordem 

cronológica de recebimento. 

 

O armazenamento do cimento em sacos deve ser feito em pilhas, colocadas em locais 

à prova de chuva, umidade e outros agentes nocivos a sua qualidade, sobre assoalhos 

ou estrados, contendo, no máximo, dez sacos cada uma; a embalagem original deve 

ser conservada até o momento da utilização do conteúdo, proibindo o 

reaproveitamento de derrames ou de sacos rasgados. 

 
3.2 AGREGADOS PARA CONCRETO 

 

Os agregados miúdo e graúdo devem atender às exigências da NBR 7211. 

 

A dimensão máxima característica do agregado não deve exceder 1/4 da espessura 

da placa do concreto ou 42,5mm, obedecendo o valor menor. 

 

O valor de abrasão “Los Angeles“ do agregado graúdo, determinado conforme o 

Método de Ensaio ME-23 da PCR, correspondente à NBR-6465 da ABNT, não deve 

ser superior a 40%.  

 

Os agregados de tipos e procedências diferentes devem ser identificados em 

plataformas separadas, onde não haja possibilidade de se misturarem com outros 

agregados ou com materiais estranhos que venham a prejudicar a sua qualidade. A 

estocagem deve ser efetuada em camadas, somente permitindo a formação de pilhas 

cônicas quando o sistema de descarga evitar a queda livre. 
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Independentemente do processo de estocagem, esta não deve produzir alterações no 

agregado quanto às características dele exigidas nas Especificações. 

 
3.3 ÁGUA 

 

A água destinada ao amassamento do concreto deve 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 limites máximos: 

 

a) Matéria orgânica: (expressa em oxigênio consumido) ....................................3 mg/l 

 

b) Resíduo sólido...........................................................................................5.000 mg/l 

 

c) Sulfatos (expresso em íons SO4 --.................................................................600 mg/l 

 

d) Cloretos (expresso em íons Cl-).................................................................1.000 mg/l 

 

e) Açúcar ..............................................................................................................5 mg/l 

 

Em casos especiais, a critério da Fiscalização, devem ser consideradas outras 

substâncias prejudiciais. Os limites fixados nas alíneas a) e e) incluem as substâncias 

trazidas ao concreto pelos agregados. 

 

Nos casos duvidosos, para verificar se a água em apreço é prejudicial, devem ser 

feitos ensaios comparativos de pega e resistência à compressão na argamassa, em 

igualdade de condições de moldagem, cura e ensaio, com água reconhecidamente 

satisfatória e com a água suspeita, que servem de base à Fiscalização para aceitá-la 

ou recusá-la. 
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3.4 AÇO PARA BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO 

 

Esta norma considera obrigatório o uso de barras lisas de aço para as barras de 

transferências, e de aço especial para as barras de ligação, ambas devendo atender 

às exigências da NBR 7480. 

 

Esta norma tolera o emprego alternativo de barras lisas de aço para as barras de 

ligação, desde que o cálculo destas seja referido às características desse tipo de aço. 

 
3.5 MATERIAL SELANTE PARA JUNTAS 

 

O material selante para as juntas deve ser suficientemente aderente ao concreto, 

resistente à infiltração de água e à penetração de sólidos, durável e de manuseio não 

prejudicial à saúde do operador, devendo conservar estas propriedades em todas as 

condições sujeitas a estacionamento e ao tráfego. Em áreas de pavimentação sujeitas 

a estacionamento de veículos, o selante deverá resistir, ainda, à ação solvente dos 

derivados de petróleo. 

 

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

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 0,5 cm. 

 

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. 

 

O selante sintético de colocação a frio deverá atender às exigências da especificação 

ASTM-D-1850, ter qualquer composição e as seguintes características: 
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a) Penetração a 25ºC =235 

 

b) Fluidez pós curado = 5 mm 

 

c) 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 0,15 kgf/cm² 

até 170 kgf/cm² (0,015MPa a 17,0 MPa); 

 

b) Relaxação de tensões, 56 dias a 70ºC e 25% de deformação ≤ 35% da deformação 

original; 

 

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

de 4% da largura ou comprimentos originais; 

 

d) Absorção de água ≤ 50% 

 

Os selantes moldados a frio serão produtos industriais mono, ou, no máximo, 

bicomponentes, aplicáveis à temperatura ambiente, à base de resinas epóxicas, 

polissulfetos orgânicos, uretanos, silicones ou polimercaptanos. 

 

Os selantes pré-moldados devem ser, de preferência, poliuretanos, polietilenos, 

poliestirenos, cortiças ou borrachas sintéticas. 

 

Em qualquer caso, só podem ser utilizados produtos cuja qualidade seja previamente 

aprovada pela Fiscalização. 
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3.6 MATERIAL DE ENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 

Podem ser empregados como material de enchimento da parte inferior das juntas de 

dilatação fibras trabalhadas, cortiças, borracha esponjosa, poliestireno e pinho sem nó 

devidamente impermeabilizado. 

 

Quando o projeto exigir que o material de vedação tenha ao mesmo tempo função de 

material selante, somente devem ser admitidos produtos sintéticos pré-moldados, 

compressíveis e elásticos. 

 

Os materiais selantes a serem colocados sobre os materiais de enchimento da parte 

inferior das juntas de dilatação, devem cumprir as exigências descritas em 5.3, vedado 

o uso concomitante de selantes vazados a quente e materiais de enchimento 

suscetíveis a altas temperaturas. 

 
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) podem ser feitos com o emprego de um dos seguintes materiais: 

lençol ou filme plástico, papel betuminado ou alcatroado do tipo “kraft”, ou pintura 

betuminosa. 

 

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

 

O transpasse mínimo entre duas folhas sucessivas de lençol será de 20 cm, e os 

mesmos deverão cobrir toda a área do pavimento e serem isentos de furos. 
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O papel betuminado deve ter uma gramatura de, no mínimo, 200 g/m², e a quantidade 

de cimento asfáltico de petróleo ou alcatrão nele contida não deve 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 deve estar entre os limites de 0,8 l/m²  e 1,6 l/m². 

 
3.8 MATERIAL PARA A CURA DO CONCRETO 

 

Os materiais empregados alternativamente na cura do concreto serão água, tecidos de 

juta, cânhamo ou algodão, lençol de papel betuminado ou alcatroado e compostos 

químicos líquidos capazes de formar película plástica. 

 

A água deve ser limpa e atender o disposto em 3.3. 

 

Os tecidos devem ser limpos, absorventes, sem furos ou rasgões e, quando secos, 

devem pesar não menos que 200 g/m². 

 

O lençol de papel betumado ou alcatroado deve apresentar as mesmas características 

exigidas para o seu emprego como material isolante aumentando o limite inferior da 

espessura do primeiro para 0,5 mm. 

 

Os compostos químicos líquidos capazes de formar película plástica devem ser, de 

preferência, de pigmentação branca ou clara e obedecer aos requisitos da ASTM C-

309 até que se publique norma brasileira a respeito do assunto. 

 

A cura por molhagem do concreto é empregada nos casos de extrema severidade 

ambiental, em que os regimes de isolação e de ventos tornem ineficientes os 

processos de cura anteriormente citados, devendo o pavimento ser recoberto com 
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uma camada de areia de, pelo menos, 5 cm de espessura, mantida completamente 

úmida durante todo o período de cura especificado. 

 

Deve-se tomar a precaução de proteger a superfície acabada por molhagem quanto à 

perda de água, nos momentos anteriores à aplicação da cura definitiva por molhagem, 

seja pela aplicação de compostos químicos líquidos capazes de formar membrana 

plástica, seja pela cobertura imediata da camada com uma estrutura móvel, em forma 

de telhado, que a proteja do sol e do vento. 

 
3.9 CONCRETO 

 

O concreto é dosado por método racional, de modo a ser obtida, com os materiais 

disponíveis, uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo 

empregado e um produto endurecido compactado de baixa permeabilidade e que 

satisfaça as condições de resistência mecânica impostas pela especificação, que deve 

acompanhar o projeto do pavimento. No caso de resistência à compressão deve ser 

atendida, ainda, a NBR 8953, ficando conforme o projeto original. 

 

A resistência à tração na flexão é determinada pelo ensaio de corpos-de-prova 

prismáticos, de acordo com o procedimento constante na ASTM C-78 (até que se 

publique norma brasileira sobre o assunto). 

 

A resistência à compressão simples é determinada pelo ensaio de corpos-de-prova 

cilíndricos, de acordo com os procedimentos constantes no Método de Ensaio ME-37 

da PCR, correspondente à NBR-5738 da ABNT. 

 

O consumo mínimo de cimento é de 350 quilogramas de cimento por metro cúbico de 

concreto. Na dosagem racional do concreto, devem ser consideradas, ainda, as 

recomendações relacionadas no Quadro 1. 
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4. EXECUÇÃO 
 
4.1 EQUIPAMENTO 
 

Todo equipamento a ser usado na obra deve ser previamente inspecionado e 

aprovado pela Fiscalização, estar em perfeito estado de funcionamento a ser mantido 

nestas condições. O construtor deve dispor, na obra, de todos os equipamentos 

necessários ao correto andamento dos serviços. 

 
4.1.1 Equipamentos para Confecção de Concreto 
 

É facultativo, quando da utilização do trem de concretagem operando sobre fôrmas e 

trilhos, a confecção do concreto em usina dosadora e mistura em caminhões-

betoneiras. 

 

Em qualquer caso, os dispositivos para medição das quantidades de materiais devem 

conduzir a erros máximos de 2% para o cimento e os agregados e de 1,5% para a 

água, sendo aferidos constantemente. 
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 As betoneiras devem produzir concreto homogêneo, dispor de descarga sem 

segregação dos componentes do concreto e ter capacidade que permita continuidade 

nas operações de concretagem do pavimento. 

 
4.1.2 Equipamento para Transporte do Concreto 
 

O transporte do concreto deve ser feito em caminhões de caçamba do tipo 

“dumpcrete”. A critério da Fiscalização, podem ser empregados, alternativamente, 

caminhões comuns de caçamba basculante, desde que não provoquem segregação 

ou perda dos componentes do concreto, ou caminhões-betoneiras. 

 
4.1.3 Equipamento para Espalhamento, Adensamento e Acabamento do 
Concreto (trem de concretagem operando sobre fôrmas-trilhos.) 
 

Deve ser composto das seguintes unidades: distribuidora de concreto, retro frontal, 

vibroacabadora e, opcionalmente, acabadora diagonal, máquina aspersora para cura e 

serra de disco diamantado. O número de unidades deve ser dimensionado de modo a 

permitir um fluxo de operação constante e compatível com a produção de concreto e o 

cronograma da obra. 

 

A unidade vibratória da acabadora deve alcançar freqüência superior a 9.000 

vibrações por minuto. 

 

Em pequenas obras, podem ser empregadas alternativas ou conjugadamente, placas 

vibratórias e vibradores de imersão, desde que a espessura de concreto a ser 

adensado seja inferior a 16 cm. 

 

As fôrmas laterais de concretagem, que serve também de apoio e guia ao 

equipamento espalhador e de acabamento, devem ser metálicas e suficientemente 

rígidas, de modo a suportar, sem deformação apreciável, as solicitações do serviço.  
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Fôrmas mistas de madeira e metal só podem ser empregadas mediante o 

consentimento da Fiscalização. 

 

As fôrmas deverão guiar as máquinas empregadas e permitir seu perfeito rolamento. 

 

A superfície que se apoia sobre o terreno deve ter, no mínimo, 20 cm de largura nas 

fôrmas de metal de até 20 cm de altura, e largura, no mínimo, igual à altura, no caso 

de fôrmas mais altas. As fôrmas devem possuir, a intervalos máximos de 1 m, 

dispositivos que garantam sua perfeita fixação ao solo e posterior remoção sem 

prejuízo para o pavimento executado. O sistema de união das fôrmas deve ser tal que 

permita uma ajustagem correta e impeça qualquer desnivelamento ou desvio. 

 

Fôrmas torcidas, empenadas ou amassadas não podem ser usadas; verificadas com 

uma régua de 3 m, nenhum ponto no topo deve se afastar de mais de 3mm, e na face 

lateral de mais de 5mm. 

 

Nas curvas de raio inferior a 30 m, devem ser usadas fôrmas curvas ou flexíveis. 

 

O canteiro de serviço deve dispor de gabaritos que permitam a verificação dos perfis 

transversais do projeto. 

 
4.1.4 Equipamento para Execução de Juntas 
 

A execução de juntas, tanto transversais como longitudinais, pode ser feita pelo 

processo de moldagem da ranhura com o concreto ainda fresco ou pelo emprego de 

serra de disco diamantado, na largura e na profundidade indicadas no projeto. 

 

No caso de juntas longitudinais de seção enfraquecida, é admitido, a critério da 

Fiscalização, o processo de abertura da junta através da inserção de perfis metálicos 

ou de plástico rígido, com o concreto ainda fresco. 
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No processo de abertura da junta por moldagem da ranhura, o equipamento mínimo é 

composto por réguas tipo T, de aço, dispositivos adequados de vibração, ferramentas 

para arredondamento dos bordos, desempenadeiras e pontes de serviço. 

 

No processo de abertura da junta através de inserção de perfis metálicos ou de 

plástico rígido, o equipamento deve constar de unidade apropriada, dispondo de guias 

para a inserção por compressão do material, a qual seguirá a unidade de 

concretagem. 

 
4.1.5 Apetrechos para Acabamento Final da Superfície 
 

O canteiro deve dispor de desempenadeiras para acerto longitudinal do bordos ou de 

juntas (quando moldadas), apetrechos ou dispositivos para dar acabamento à 

superfície do concreto e réguas de 4 m de comprimento para controle do desempeno 

do pavimento. 

 

Os apetrechos e dispositivos para dar acabamento à superfície do concreto podem 

ser: 

• Tiras ou faixas de lona; 

• Vassouras de piaçava; 

• Vassouras de fios metálicos; 

• Vassouras de fios de nylon; 

• Pentes de fios metálicos; 

• Tubos metálicos providos de massas e saliências superficiais; 

• Outros, a critério da Fiscalização. 

 

A escolha do tipo de apetrecho ou dispositivo a ser usado deve ser feita no projeto, ou 

ser determinada pela Fiscalização, que deve analisar, então, as condições ambientais, 

o tipo e as características das solicitações, a topografia e a geometria do pavimento. 
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Nos pavimentos a serem construídos em áreas críticas é necessário incrementar a 

segurança à derrapagem. Para tal devem ser obrigatoriamente adotados aqueles 

apetrechos ou dispositivos que aumentem significativamente o atrito entre a superfície 

acabada e a superfície de contato dos pneumáticos do veículo. Em tais casos, esta 

norma recomenda usar, pela ordem de eficácia: 

 

• Pentes de fio metálicos; 

• Vassouras de fios metálicos; 

• Vassouras de fios de nylon; 

• Tubos metálicos providos de massas e saliências; 

• Vassoura de piaçava; 

• Tiras ou faixas de lona; 

• Outros, a critério da Fiscalização. 

 
4.1.6 Equipamento para Limpeza e Selagem de Juntas 
 

O canteiro de obra deve dispor de todos os apetrechos necessários para limpeza e 

selagem de juntas, de acordo com os tipos de materiais selante previstos no projeto e 

aprovados pela Fiscalização. 

 
4.1.7 Equipamento para Controle de Pavimentação 
 

O canteiro da obra deve dispor dos serviços de laboratório para controle da dosagem 

dos materiais e da qualidade do concreto e dos demais serviços de pavimentação. 

 

A critério da Fiscalização, podem ser exigidos equipamentos mais modernos de 

verificação final da superfície acabada, além das réguas de 4 m de comprimento. 
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4.2 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO 
 
4.2.1 Subleito 
 

São consideradas operações de preparo da fundação as correções da camada 

superficial do subleito e os acertos do leito resultante das operações de 

terraplenagem.Consistirão na substituição de solos inadequados e na remoção de 

blocos de pedra ou raízes, pedaços de madeira ou quaisquer outros materiais 

putrescíveis, até uma profundidade de 50 cm, bem como raspagens e aterros que 

visem colocar o leito de acordo com o greide e o perfil transversal projetado. 
 

Os solos de substituição a que se refere a seção anterior, bem como os solos de 

aterro da regularização do leito, devem ter sua composição granulométrica e 

plasticidade aprovadas pela Fiscalização e devem ser compactados em camadas tais 

que, após a compactação, seja obtido 95% da massa específica aparente máxima 

alcançada de acordo com o Método de Ensaio ME-1 da PCR, correspondente à NBR-

7182, no mínimo. 
 

Nos casos em que a área a ser pavimentada possua uma das dimensões claramente 

superior a outra, por exemplo, em pistas de estradas, a compactação é feita 

paralelamente à direção da maior dimensão da área, iniciando-se pelas bordas da 

área a pavimentar. 
 

A superfície, após regularizada, deve ser enquadrada, quanto às cotas de projeto, nos 

seguintes rigores: pontos individuais, erro máximo de 1 cm, erro máximo de 

nivelamento, por quilômetro 0,015 metros. 

 

Concluída a operação de compactação do subleito, este deve ser testado por meio de 

provas-de-carga para determinação do coeficiente de recalque (k), executados 

conforme a ASTM D-1196 (até a publicação de normas brasileiras a respeito da 

matéria), no mínimo a cada 100 m lineares ou, nos casos de solos homogêneos de 

subleito e a critério da Fiscalização, a cada 200 m, e nos pontos em que a 
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Fiscalização julgar necessários. Caso o valor característico do coeficiente de recalque 

assim determinado seja inferior ao adotado no projeto, o subleito deve ser 

recompactado ou, se necessário, recomposto até que enquadrado nas especificações 

do projeto. 

 

A critério da Fiscalização, é admitido que o controle do coeficiente de recalque seja 

procedido através da execução de ensaios de Índice de Suporte Califórnia (CBR), em 

número estatisticamente significativo, aplicando a seguir a correlação entre CBR e k. 

 

Caso conste sub-base no projeto, esta será executada de acordo com prescrições 

especiais nele fornecidas. Em qualquer caso, deve ser infensa aos fenômenos de 

expansibilidade e de bombeamento, entendido este como a expulsão, sob a forma de 

lama fluída, e de baixo para cima, de solos finos plásticos por ventura existentes no 

subleito do pavimento de concreto. 

 

Até a publicação de normas brasileiras a respeito da matéria, recomenda-se que os 

tipos e materiais para sub-bases de pavimentos de concreto enquadrem-se nas 

seguintes especificações, quando citadas: 

 

a) Sub-bases granulares: AASHTO M-155; 

 

b) Sub-bases  estabilizadas com cimento; 

 

c) Sub-bases de solo-cimento; 

 

d) Sub-bases de concreto pobre; 

 

e) Sub-bases de solo-asfalto 
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4.2.2 Assentamento de Fôrmas e Preparo para a Concretagem 
 

As fôrmas devem ser assentadas de acordo com os alinhamentos indicados no 

projeto, uniformemente apoiadas sobre o leito e fixadas com ponteira de aço, de modo 

a suportarem, sem deformações inerentes ao trabalho. O tipo das fôrmas deve 

coincidir com a superfície de rolamento prevista. O material em que se apóiam as 

fôrmas deve estar compactado numa faixa que exceda de 50 cm para cada lado a 

largura da base de fôrma. Os ponteiros devem ser espaçados de, no máximo, 1 m, 

cuidando da perfeita fixação das extremidades adjacentes na junção das fôrmas. Em 

hipótese alguma é permitido o calçamento transversal das fôrmas que, após nivelados 

no topo, terão o espaço entre a base da fôrma e a fundação completamente 

preenchido com argamassas, de modo a garantir apoio contínuo. 

 

O alinhamento e o nivelamento das fôrmas devem ser verificados e, se necessário, 

corrigidos antes do lançamento do concreto. Quando se constatar insuficiência nas 

condições de apoio de qualquer fôrma, esta deve ser removida e convenientemente 

reassentada. Depois de fixadas, as fôrmas devem garantir as cotas de projeto, não se 

admitindo erros superiores a 3 mm, no sentido vertical, e a 5 mm, no alinhamento 

longitudinal verificado topograficamente, para cada 3 m. 

 

Assentadas as fôrmas, deve-se proceder a verificação do fundo de caixa com um 

gabarito que nelas apoiado, mostre as eventuais correções necessárias. 

 

Após o acerto do fundo de caixa, de conformidade com o perfil transversal do projeto, 

a superfície deve ser coberta com tiras de papel, plástico impermeabilizante ou pintura 

betuminosa. Na colocação do papel ou do plástico, as tiras devem ser superpostas de 

20 cm, no mínimo. Papel, plástico e pintura devem ser mantidos intactos até o 

lançamento do concreto. 
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Por ocasião da concretagem, as fôrmas devem estar limpas e untadas com óleo, a fim 

de facilitar a desmontagem. 

 

O canteiro de obra deve ter fôrmas assentadas em uma extensão mínima de dois-

terços de produção prevista para o dia, a contar do ponto em que estiver sendo 

lançado o concreto. 

 

Sobre a superfície pronta para receber o concreto, não é permitido o tráfego de 

veículos ou equipamentos, salvo, a critério da Fiscalização, os caminhões de 

transporte de concreto, se a superfície estiver convenientemente livre e desempedida. 

 
4.2.3 Preparo e Lançamento do Concreto 
 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o amassamento e o lançamento do 

concreto é de trinta minutos, sendo proibida e redosagem sob qualquer fôrma. A 

critério da Fiscalização, caso sejam adotadas medidas eficientes de impedimento do 

início de pega do concreto, deve ser admitido que o tempo referido seja de até 60 

minutos. 

 

A produção de concreto deve ser regulada de acordo com a marcha das operações de 

concretagem, num ritmo que garanta a necessária continuidade do serviço. 

 

O lançamento do concreto deve ser feito de modo a reduzir o trabalho de espalhá-lo, 

diminuindo com isso a segregação de seus componentes. 

 
4.2.4 Espalhamento e Adensamento do Concreto e Acabamento Inicial da 
Superfície 
 

O espalhamento do concreto deve ser executado à máquina e, quando necessário, 

auxiliado com ferramentas manuais, evitando sempre a segregação dos materiais.  
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O concreto deve ser distribuído em excesso por toda a largura da faixa em execução e 

rasado a uma altura conveniente para que, após as operações de adensamento a 

acabamento, qualquer ponto do pavimento tenha a espessura de projeto. 

 

O adensamento do concreto é feito por vibração superficial, exigindo-se, entretanto, o 

emprego de vibradores de imersão, sempre que a vibração superficial se mostrar 

insuficiente (por exemplo, próximo às fôrmas, na execução de juntas), ou quando a 

espessura do pavimento o exigir. 

 

O acabamento mecânico da superfície é feito imediatamente após o adensamento do 

concreto. 

 

O equipamento vibroacabador deve passar em um mesmo local quantas vezes forem 

necessárias ao perfeito adensamento do concreto, e para que a superfície do 

pavimento atenda o perfil transversal do projeto, pronta para o acabamento final. As 

depressões observadas à passagem da máquina devem ser imediatamente corrigidas 

com o concreto fresco, sendo vetado o emprego da argamassa para esse fim. Deve 

ser evitado um número excessivo de passagens do equipamento pelo mesmo trecho. 

 

É recomendado que, quando da passagem final necessária ao perfeito adensamento 

do concreto, o equipamento vibroacabador se desloque continuamente, sem paradas, 

pelo menos à distância correspondente a duas placas, conforme o projeto, devendo, 

para tal, ter sido lançado concreto suficiente, de modo que o vibroacabador não tenha 

de aguardar novo lançamento estacionado em posição que fique entre duas juntas 

transversais seqüentes. 

 

As superfícies em que se apoia o equipamento vibroacabador devem ser mantidas 

limpas, de modo a permitir o perfeito rolamento das máquinas e garantir a obtenção de 

um pavimento sem irregularidades superficiais. 
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Durante o andamento da obra, deve-se zelar para que as características do concreto 

produzido permaneçam satisfatórias, providenciando as ajustagens do traço que se 

fizerem necessárias sempre que houver mudanças nas características dos materiais 

componentes do concreto. 

 
4.3 EXECUÇÃO DE JUNTAS 
 

Todas as juntas longitudinais e transversais devem estar de conformidade com as 

posições exatas indicadas no projeto, não se permitindo desvios de alinhamento 

superiores a 5mm. As juntas devem ser contínuas em todo o seu comprimento. 

 
4.3.1 Juntas Longitudinais 
 

a) O pavimento, dependendo das características da obra, do canteiro e do 

equipamento, pode ser executado em toda a largura da pista ou em faixas 

longitudinais parciais, devendo a posição das juntas longitudinais de construção 

coincidir com a das juntas longitudinais do Projeto; 

 

b) Quando a junta de construção coincidir com a junta de encaixe tipo macho-fêmea, 

deve ser fixada ao longo da face interna da fôrma de concretagem uma peça que 

permita obter a face lateral da junta com o perfil de encaixe projetado. Retirada a 

fôrma, a face lateral é pintada com material apropriado que impeça a aderência 

entre a faixa executada e a futura faixa, servindo, então, de fôrma na execução 

desta. Se a junta for de articulação, pode ser necessário, para a passagem das 

barras de ligação, que as fôrmas tenham furos devidamente situados de acordo 

com as indicações do Projeto, ou que se adote algum outro meio alternativo que 

permita a correta colocação das barras. 
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c) Quando adotados os processos de abertura da junta longitudinal por moldagem ou 

por inserção, o concreto deve estar ainda fresco, logo após o adensamento e o 

acerto, devendo a superfície ser corrigida de todas as irregularidades provenientes 

desta operação. 

 
4.3.2 Juntas Transversais 
 

As juntas transversais devem ser retilíneas e normais ao eixo longitudinal do 

pavimento, salvo em situações particulares indicadas no projeto. Devem ser 

executadas de modo que as operações de acabamento final da superfície possam 

processar continuamente como se as juntas não existissem. 

 
4.3.2.1 Juntas Transversais de Contração de Seção Enfraquecida 
 

Quando adotados os processos de abertura de junta por moldagem ou por inserção, o 

concreto deve estar ainda fresco, logo após o adensamento e o acerto, devendo a 

superfície ser corrigida de todas as irregularidades provenientes desta operação. 

 
4.3.2.2 Juntas Transversais de Construção 
 

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser 

interrompida por mais de 30 minutos, deve ser executada uma junta transversal 

indicada no projeto. Quando a coincidência se verifica numa junta de contração, esta 

deve ser substituída por uma junta transversal de construção de tipo indicado no 

projeto. 

 

Nos casos em que acontecimentos fortuitos, como acidentes mecânicos ou pessoais, 

atraso do transporte do concreto, chuvas torrenciais e outros, venham a impedir o 

prosseguimento da concretagem, deve ser executada uma junta transversal de 

construção de emergência, obrigatoriamente, de tipo previsto no projeto. 


