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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 definição dos critérios de execução dos serviços de terraplanagem de 

obras sob a jurisdição da prefeitura do município do Recife. 

2. DESCRIÇÃO 

Os serviços de terraplanagem mencionada consistirão da limpeza da faixa de 

construção, extração e remoção de materiais inadequados na fundação dos aterros, 

execução de cortes e aterros, operação de acabamento da plataforma e dos taludes 

dos cortes e aterros, execução de drenagem superficial e profunda, conforme 

recomendações do projeto e orientação da fiscalização. 

3. MATERIAIS 

Nos serviços de terraplanagem mecanizada os materiais extraídos serão para efeito 

de medição, classificados em três categorias, segundo o processo mecânico 

compatível de extração: 

A PRIMEIRA CATEGORIA incluirá todos os materiais que possam ser extraídos 

normalmente, com o emprego de enxadecos, picaretas e ferramentas congêneres ou 

com equipamento mecânico apenas, sem utilização de explosivos ou de equipamento 

pneumático de perfuração. Nesta categoria estão incluídos os solos em geral, os 

materiais pétreos não consolidados, as rochas em adiantado estado de decomposição 

e as pedras isoladas com dimensão máxima de 0,40m de diâmetro médio. 

A SEGUNDA CATEGORIA incluirá todos os materiais cuja extração se processa 

normalmente, com emprego combinado de equipamento mecânico e explosivos. Nesta 

classificação estão incluídas as pedras isoladas ou rochas fraturadas em blocos de 

volume inferior a 0,5m³ ou rochas em decomposição (exceto aquelas classificadas na 

primeira categoria) e as de baixa dureza e resistência. 
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A TERCEIRA CATEGORIA incluirá todos os materiais que somente podem ser 

extraídos com o emprego contínuo de explosivos. Nesta classificação estão incluídas 

as rochas de alta-resistência e dureza como o granito, o gnaisse e os matacões da 

mesma natureza com volume igual ou superior a 0,5m³. 

4. EXECUÇÃO 

4.1 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 

Os serviços topográficos consistirão de implantação de referência de nível, locação de 

eixo e bordas, nivelamento de cortes e de plataforma, assim como o acompanhamento 

de todo o processo executivo. 

A firma contratada obriga-se a locar os serviços de acordo com o projeto, fazer o 

acompanhamento da obra, cabendo à fiscalização fazer as verificações para o real 

cumprimento das cotas de projeto. 

4.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA 

Após o recebimento da ordem de início de serviço, a contratada dará início a 

operações de desmatamento, destocamento e limpeza, dentro das faixas de serviços 

das vias e dos limites das áreas estabelecidas para o(s) empréstimo(s). 

O desmatamento compreende o corte e a remoção e toda a vegetação, qualquer que 

seja a sua densidade e tipo. 

O destocamento e limpeza compreendem as operações de remoção total dos tocos e 

raízes, de escavação e remoção da camada de solo orgânico, na profundidade 

indicada pela fiscalização, e dos matacões encontrados nessa profundidade. 

Compreende-se, ainda, como operação de limpeza, a demolição de alicerces de 

construções existentes dentro da faixa de serviço e a remoção conveniente dos 

entulhos resultantes, desde que tal demolição possa ser processada através da 

utilização de tratores de esteiras. 
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O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza, será removido 

para bota-fora ou estocado. A remoção ou estocagem dependerá de eventual 

utilização, a critério da fiscalização, não sendo permitida a permanência de entulhos 

nas adjacências do corpo da obra, nem a sua deposição nos locais de aterros. É 

proibido proceder a queima do material em referência. 

 
No caso da jazida de empréstimos, o material proveniente do desmatamento, 

destocamento e limpeza deverá ser estocado em local determinado pela fiscalização 

ou constante do projeto, podendo eventualmente ser retransportado para as áreas de 

onde for retirado o material de empréstimo, após seu conveniente acabamento e 

acerto. 

 
Nas áreas destinadas a cortes, a camada correspondente a 60 (sessenta) centímetros 

abaixo do perfil natural deverá ficar isenta de tocos e raízes.  

 

Nas áreas destinadas a aterros  de cota vermelha superior a 2,00m, o desmatamento 

deverá ser executado de modo que o corte das árvores fique, no máximo, ao nível do 

aterro natural. Para aterros de cota vermelha abaixo de 2,00m será exigida a remoção 

da capa do terreno contendo raízes e restos vegetais. 

 
Os locais de bota-fora dos materiais provenientes do desmatamento, destocamento e 

limpeza, salvo no caso de reutilização, serão indicados no projeto, ou pela 

fiscalização. No primeiro caso, antes de ser feito o bota-fora, a fiscalização verificará 

“in situ” essa possibilidade, liberando o local, se for o caso ou indicando novo local se 

houver impugnação do primeiro. 
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Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de 

desmatamento, destocamento e limpeza nas áreas devidas não tenham sido 

totalmente concluídas. 

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por 

inspeção visual da qualidade dos serviços. 

4.3 ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 
METROS. 

A escavação com trator de esteira, exclusivamente, é usada na execução de cortes 

em seguimentos de vias, onde o transporte do material escavado não ultrapassa 50m 

ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto que definem a largura 

da via ou em seções mistas onde o material do corte é lançado no aterro lateral.   

4.4 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA 

A escavação e carga mecanizada são usadas na implantação de cortes em 

segmentos das vias, onde a distância de transporte seja superior a 50 metros. O 

serviço será executado ao longo da via, ou em empréstimos utilizados para 

complementação de aterros ou substituição de materiais insensíveis retirados do corte. 

As operações deste processo de execução compreendem: 

• Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural até o greide 

da terraplanagem indicado no projeto; 

• Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural, em 

espessura abaixo do greide da terraplanagem, quando se tratar do solo de 

elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme 

indicações de projeto ou por observações de ordem da fiscalização; 
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• Escavação e carga dos materiais retirados em empréstimos indicados no 

projeto; 

• Retirada por escavação e carga das camadas de má qualidade visando ao 

preparo das fundações do aterro conforme indicação do projeto. 

Os materiais ocorrentes nos cortes, empréstimos ou base de aterros serão 

classificados pela fiscalização em conformidade com o item 3 destas especificações. 

Para o serviço de escavação serão empregados tratores de esteiras ou pneus, 

equipados com lâminas e, quando for o caso, escarificador. A potência dos tratores 

será aquela requerida para a execução dos serviços, não podendo ser inferior a 

140HP. 

Para a operação de carga serão utilizadas pás carregadeiras de pneus com potência 

mínima de 100HP para materiais sem ou com pouca umidade, e de esteiras quando 

houver teor de umidade que obrigue esta opção, principalmente no caso de 

preparação das bases dos aterros. 

A escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos a contratada e 

constantes das notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza. 

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização 

adequada, ou rejeição, dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, 

para constituição ou complementação dos aterros, os materiais que sejam compatíveis 

com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 
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Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo da 

fiscalização, as massas em excesso que resultariam em bota-fora poderão ser 

integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adoçamento dos 

taludes ou bermas de equilíbrio. A referida operação deverá ser efetuada desde a 

etapa inicial da construção do aterro. 

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de 

expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-

se-á rebaixamento na espessura indicada em projeto, procedendo-se à execução de 

novas camadas constituídas de materiais selecionados. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de materiais escavados nos cortes, 

para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito 

dos referidos materiais, em locais determinados pela fiscalização, para sua oportuna 

utilização. 

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal 

utilização do equipamento de escavação. Não será permitida a presença de blocos de 

rocha ou matações nos taludes, que possam colocar em risco a segurança dos 

usuários da via. 

O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma 

a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes 

tolerância: 

• Variação de altura máxima de ±0.10m para o eixo e bordos; 

• Variação máxima de largura + 0,20m para cada semi-plataforma, não se 

admitindo variação para menos. 

Quanto à remoção dos materiais das bases dos aterros, o controle será feito 

comparando-se as espessuras executadas com as estabelecidas no projeto, além do 

acompanhamento visual. 
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4.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA INCLUSIVE 
DESCARGA 

Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material  de 

qualquer categoria, inclusive, o proveniente de demolição de edificações e estruturas, 

cujo carregamento é feito por pás carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em 

cortes, empréstimos ou ocorrências de material às diversas camadas do pavimento. 

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, 

de preferência, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou 

ocorrências de material para a pavimentação, a trajetória a ser seguida pelo 

equipamento transportador será objeto de aprovação prévia pela fiscalização. Em se 

tratando de entulho, o local de descarga será definido também pela fiscalização que 

indicará ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador. 

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem 

ser: 

• De qualquer de três categorias estabelecidas para os serviços de terraplanagem; 

• Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do 

pavimento; 

• Proveniente da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas de 

alvenaria de tijolo ou concreto. 

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriormente, serão 

usados, preferencialmente caminhões basculantes, em número e capacidade 

adequados, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida. 
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O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como e empréstimos e jazidas, 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamento 

transportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o 

caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverão ser, sempre que 

necessário, umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, 

para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios. 

O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver 

derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte. 

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído 

na báscula, de maneira que permita o cálculo do volume transportado em cada 

viagem. 

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela fiscalização, seja 

na constituição dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura 

utilização, seja na pista para confecção das diversas camadas do pavimento. 

 

4.6 ATERROS COMPACTADOS   

As especificações, forma de medição e pagamento estão descritas no volume 3 – 

Diretrizes Executivas de Geotecnia (ES – T02 – Aterros Compactados). 
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5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

5.1 MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro 

inferior a 0,15m e limpeza será em metros quadrados da área correspondente à 

projeção horizontal da superfície efetivamente trabalhada, estando nela incluída a 

remoção da cobertura vegetal, de tocos e raízes a uma profundidade até 0,60m abaixo 

do terreno natural e da camada de solo orgânico até uma profundidade de 0,20m, 

seus empilhamentos e queima fora da área de construção, bem como a retirada de 

quaisquer outras obstruções ou materiais estranhos ao serviço. 

Quando por ordem expressa da fiscalização, for executada remoção de terra orgânica 

de espessura superior a 0,20m, o volume em excesso deverá ser medido em planilha 

em separado.  

Os cortes executados com trator de esteira serão medidos pelo volume geométrico do 

material extraído, medido no corte,  em metros cúbicos, utilizando-se as seções 

transversais, obedecidas as seguintes indicações: 

• O cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da “média das 

áreas”. 

• Os materiais escavados serão classificados de conformidade com o item 3 destas 

especificações. 

O serviço de escavação e carga mecanizada será medido considerando o volume 

geométrico extraído, medido no corte, em metros cúbicos, utilizando-se as seções 

transversais e obedecendo as seguintes indicações: 

• O cálculo dos volumes dos cortes será resultante da aplicação do método da 

“média das áreas”; 
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• O cálculo dos volumes dos empréstimos obedecerá usualmente o procedimento 

anterior. 

No caso da remoção de materiais da base dos aterros, o cálculo será feito, ainda pela 

média das áreas das seções transversais tiradas após a esta remoção; 

Os materiais escavados serão classificados de conformidade com o conceito no item 3 

desta especificação; 

Outra forma de calcular o volume extraído de empréstimos, é a medição do volume do 

aterro, utilizando-se o método das médias das áreas e transformar o volume do aterro 

em volume do corte através da seguinte expressão: 

V corte = V aterro x f 

Sendo “f” o fator de correção, onde: 

f = Densidade material compactado 

   Densidade de corte (natural) 
 

O transporte do material de qualquer categoria, inclusive descarga, é medido em m³ x 

Km, considerando-se as distâncias efetivas entre os centros de massa do local de 

carga ( corte, empréstimo, jazida ou demolição) e da área destinada à descarga           

( aterro, bota-fora, depósito ou pista de rolamento ) indicada pela fiscalização, sendo a 

distância média determinada para cada segmento de corte, ou para cada via 

construída. 

Para fins de medição, as distâncias médias de transporte serão separadas entre os 

seguintes intervalos: 

• DMT ≤ 1Km 

• 1Km < DMT ≤ 2Km 
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• 2Km < DMT ≤ 4Km 

• 4Km < DMT ≤ 6Km 

• 6Km < DMT ≤ 8Km 

• 8Km < DMT ≤ 10Km 

• 10Km < DMT ≤ 12Km 

• 12Km < DMT ≤ 14Km 

• 14Km < DMT ≤ 16Km 

• 16Km < DMT ≤ 18Km 

• 18Km < DMT ≤ 20Km 

5.2 PAGAMENTO 

Os serviços referidos no subitem anterior serão pagos conforme os preços unitários 

contratuais, os quais, remuneram as operações ali descritas, tais como: uso de 

equipamentos, serviços topográficos, mão de obra, encargos e outras despesas 

inerentes à execução de cada tipo de serviço. 
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