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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 do modo pelo qual se processa a reparação de pavimentos danificados em 

decorrência da abertura de valas executadas por repartições e empresas concessionárias 

de serviços públicos ou particulares. 

 
2. REFERÊNCIAS 

 

• DF-G01 – Diretrizes de Fiscalização Geral de Obras, da PCR 

• NBR – 12051/92 – Solos – Determinação do Índice de Vazios Mínimos de Solos 

Não-Coesivos. 

 
3. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 
 

A Concessionária, para obter autorização de abertura de vala em via pública, deverá 

apresentar planta e perfil de locação e solução de recomposição do pavimento existente, 

incluindo método construtivo. Deverá ainda observar as diretrizes pertinentes da PCR. 

 

Consideram-se materiais aproveitáveis para o preenchimento das valas e para 

reconstrução da mesma até o nível de sub-base os materiais granulares finos, tais como 

areia lavada sem e com pedregulho, pó de pedra, etc. 
 

Consideram-se impróprios para preenchimento das valas, todos os materiais instáveis 

(solos micáceos, orgânicos ou expansivos), neste último caso, de expansão maior ou 

igual a 2% ou que não possam ser facilmente compactáveis. 

 

Quando necessário, a Fiscalização determinará a execução de drenos. 
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Em todos os reparos executados será obrigatória a limpeza final do entulho e do material 

excedente na execução dos serviços, ficando proibida a descarga em leitos de vias 

públicas ou em terrenos baldios. 

 

Os materiais retirados, constitutivos da base da pavimentação existente, não poderão ser 

reaproveitados, devendo ser encaminhados a depósitos de "bota-fora", aprovados pela 

Fiscalização. 

 

Após preenchimento da vala, o recapeamento final deve ser realizado em um prazo de 24 

horas. Se isto não for atendido, a obra deverá ser mantida com sinalização apropriada, 

indicando nome da concessionária e empreiteira do serviço em questão. 

 

Todo e qualquer defeito da pavimentação, decorrente da execução do reparo, deverá ser 

imediatamente corrigido pelo órgão executor, por iniciativa própria ou em atenção ao 

competente aviso expedido pela Fiscalização. 

 

Em caso de intervenções de Concessionárias envolvendo obras de maior porte (adutoras, 

galerias, etc.) deverão ser respeitadas as Diretrizes Executivas de Serviços – ES-D02 – 

Tubulações, da PCR. 

 
4. COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E DA SUB-BASE 
 

No caso da escavação ter atingido a sub-base e o subleito, a reconstrução deverá ser 

feita com material granular solto (areia lavada), de acordo com as seguintes situações: 

 

a) A vala apresenta declividade que propicia a drenagem das águas. Neste caso serão 

colocadas camadas de areia com espessura máxima de 20 cm, sendo o processo de 

densificação feito com auxílio de água a fim de saturar cada camada. A camada 

seguinte deverá ser lançada após a drenagem da camada anterior. 
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b) A vala não apresenta declividade que propicie o escoamento das águas. Neste caso 

deverá ser executado o lançamento da areia já saturada em camadas não superiores a 

    20 cm. 
 

c) Casos especiais em que haja instabilidade da fundação da vala (solo mole, instável, 

etc.). Neste caso deverá ser providenciado projeto e solução específica pela 

Concessionária para garantir a estabilidade do pavimento. 
 

A compactação das camadas poderá ser complementada através de processo mecânico, 

obtida com equipamento compatível com as dimensões de escavação e características do 

material empregado no reparo. 
 

5. RECONSTRUÇÃO DAS CAMADAS DA BASE E DO REVESTIMENTO 
(PAVIMENTOS FLEXÍVEIS) 
 

Após o preenchimento da vala com material granular fino (areia, pó de pedra, etc.) 

saturado e eventualmente compactado deverá ser recomposto pela Concessionária o 

pavimento existente (vide Figura 1). Alternativamente, a Concessionária poderá recompor 

o pavimento garantindo equivalente estrutural igual ou superior ao pavimento existente, 

submetendo a solução preconizada à aprovação da PCR. 
 

Poderá ainda e somente após aprovação da PCR, a reconstrução das camadas 

constituintes da base e do revestimento, ser executada de acordo com o seguinte critério: 
 

a) valas do tipo "A" (aplicáveis para valas com largura de até 1,50 m) 

 

• Pavimentação com revestimento asfáltico: 
 

Base de concreto magro (ES-P11 da PCR) .........................................................30 cm 

Imprimação betuminosa (ES-P12 da PCR) 

Revestimento de concreto betuminoso 

usinado à quente (ES-P13 da PCR) ...................................................................... 5 cm 

Espessura total......................................................................................................35 cm 
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• Pavimentação com revestimento em paralelepípedos: 
 

Com reaproveitamento dos paralelepípedos 
Base de concreto magro (ES-P11 da PCR) ...................................................... 28 cm 

Paralelepípedos rejuntados com argamassa de cimento e areia 

(ES-P19 da PCR)................................................................................................ 14 cm 

Espessura total.................................................................................................... 42 cm 
 

Sem reaproveitamento dos paralelepípedos 
Base de concreto magro (ES-P11 da PCR) ....................................................... 35 cm 

 

b) valas do tipo "B" (aplicáveis para valas com larguras além de 1,50 m e até no máximo 

igual a 50% da largura da faixa carroçável considerada): 
 

• Pavimentação com revestimento asfáltico: 
Base de macadame hidráulico (ES-P07 da PCR) ................................................ 10 cm 

Imprimação betuminosa (ES-P12 da PCR) 

Base de concreto magro (ES-P11 da PCR) ......................................................... 25 cm 

Imprimação betuminosa (ES-P12 da PCR) 

Revestimento de concreto betuminoso usinado à quente 

(ES-P13 da PCR)..................................................................................................... 5 cm 

Espessura total....................................................................................................... 40 cm 

 

• Pavimentação com revestimento em paralelepípedos: 
 

Com reaproveitamento dos paralelepípedos: 
Base de macadame hidráulico (ES-P07 da PCR) ................................................. 10 cm 

Base de concreto magro (ES-P11 da PCR) .......................................................... 23 

cm 

Paralelepípedos rejuntados com argamassa de cimento 

e areia (ES-P19 da PCR)....................................................................................... 14 

cm 
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Espessura total....................................................................................................... 47 cm 

 

 

Sem reaproveitamento dos paralelepípedos 
Base de macadame hidráulico (ES-P07 da PCR) ............................................ 10 cm 

Base de concreto magro (ES-P11 da PCR) ..................................................... 30 cm 

 Espessura total.................................................................................................. 40 cm 

 

c)  valas do tipo "C" (aplicáveis para pavimentos de concreto) 
 

A reconstrução do pavimento deverá obedecer, no que for aplicável, as Diretrizes 

Executivas de Serviços ES-P24 – Reparação de Pavimentos de Concreto da PCR. 

 
6. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

O revestimento de concreto betuminoso deverá corresponder aos requisitos previstos na 

Faixa "II", da ES-P13 da PCR. No caso de vias locais e no caso de avenidas e 

logradouros com trânsito de ônibus, deverá ser utilizada a faixa "I" da ES-P13 da PCR. 

 

Em nenhum caso será permitida a aplicação de misturas betuminosas cujas temperaturas 

se apresentarem abaixo de 120°C, motivo pelo qual o transporte delas deverá ser 

efetuado preferencialmente mediante o emprego de caçambas térmicas. 

 
7. CONTROLE DE VERIFICAÇÃO 
 

O controle de verificação das camadas acabadas consistirá das seguintes verificações: 
 

a) Subleito 
 

Será executada uma determinação do grau de compacidade do material de cada uma das 

camadas do sub-leito, de 20 (vinte) em 20 (vinte) centímetros aproximadamente, contados 

a partir da primeira camada subjacente à base até a cota inferior do aterro, para cada 80 

(oitenta) metros de extensão de vala, de acordo com a determinação da compacidade 
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relativa (CR) apresentada na NBR-12051 – Solo – Determinação do Índice de Vazios 

Mínimos de Solos Não-Coesivos. 

 

b) Base de macadame hidráulico 

 

Será determinada a espessura da base de macadame hidráulico, para cada 80 (oitenta) 

metros de extensão de vala. 

 

c) Base de concreto magro 

 

Serão determinadas a espessura e a resistência a compressão simples do concreto 

extraído por meio de broqueamento com coroa diamantada, para cada 80 (oitenta) metros 

de extensão de vala. 

 

d) Revestimento de concreto asfáltico 

 

Serão determinadas a espessura, a densidade aparente, a granulometria e o teor de 

betume do revestimento de concreto a cada 80 (oitenta) metros de extensão de vala. 

 

e) Placas de concreto 

 

Serão determinadas a espessura e a resistência a compressão simples das placas de 

concreto, para cada 80 (oitenta) metros de extensão de vala. 

 

f) Regularidade da superfície 

 

Será verificada a regularidade da superfície por meio de régua de 3 m de comprimento, 

disposta paralelamente ao eixo, longitudinal do pavimento. 
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8. OBSERVAÇÕES 
 

Se as valas ultrapassarem a metade da faixa carroçável, a pavimentação será refeita em 

toda a sua largura, correspondente ao tipo danificado, devendo os trabalhos neste caso 

obedecerem as diretrizes executivas de serviços vigentes na PCR. 

 

Para a execução dos serviços deverá ser implantada sinalização adequada, de acordo 

com as diretrizes pertinentes da PCR e da legislação indicada no item 2. 

 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
9.1 MEDIÇÃO 
 
Os serviços descritos no item 5, serão medidos pelos critérios de medição especificados 

respectivamente nas ES-P11 (Base de concreto magro), ES-P12 (Imprimação 

betuminosa), ES-P13 (Concreto betuminoso usinado a quente), ES-P19 (Camada de 

rolamento com blocos de paralelepípedos), ES-P24 (Reparação de pavimentos de 

concreto). 
 

9.2 PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado pelos preços unitários contratuais e neles estarão incluídos o 

fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos e demais serviços 

necessários a execução para cada tipo de vala. 
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