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1 – INTRODUÇÃO: 

Essas especificações técnicas se aplicam a construção de bueiros tubulares em concreto armado 

com diâmetro de 0,60, 0,80 e 1,00 metros, situado nas estradas vicinais do Município de Santana 

do Araguaia Pará. 

A fiel observância destas especificações técnicas da ABNT, assim como das orientações e 

recomendações emanadas da fiscalização, é condição básica para aceitação das obras realizadas e, 

suas medições e pagamentos. 
 

OBJETO: Construção de bueiros tubulares 
 

2.1-ESPECIFICAÇÕES: 

Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para execução das obras 

e serviços relativos a construção de Bueiros Tubulares de Concreto nas estradas vicinais, neste 

município. 

O presente Memorial tem como objetivo definir os materiais, equipamentos e métodos 

construtivos a serem aplicados na execução da obra da construção de bueiros em diversos 

logradouros públicos no Município de Santana do Araguaia-PA. Trata-se de componente do 

projeto básico. 
 

2.2-SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

2.2.1 - LIMPEZA DA OBRA: 

Os locais onde serão construídos os Bueiros deverão estar limpos, livres de entulho, madeiras ou 

qualquer outro material que venha causar prejuízos as execuções dos serviços de modo que a área 

seja mantida limpa e arrumada durante e até o final da execução da obra. 
 

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

3.1.1- Deposito de obra em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso 

argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 

Deverão ser construídos depósito da obra, com estrutura em tábuas de madeira. Os fechamentos 

deverão ser feitos em compensado de 12 mm, ou material equivalente, e, nas uniões das chapas, 

deverão ser colocadas mata-juntas, de sarrafo, de 5 cm x 2,5 cm. 
 

O piso deverá ser executado em argamassa, com espessura de 5 cm. A cobertura deverá ser feita, 

com telha de fibrocimento com espessura de 4 mm, devendo serem utilizados elementos para 

fixação das mesmas. Todo barracão será pintado externamente, com tinta PVA, cor branca. 

O depósito terá as dimensões de 4 m de comprimento por 3 metros de largura. 
 

3.1.2 – DA PLACA DA OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: 

A placa da obra deverá ser fabricada em chapa galvanizada, nº 20, com tratamento de fundo, 

pré-pintada nas cores do Governo do Estado do para e da Prefeitura de Santana do Araguaia. 

Estrutura do verso em metalon, proporcional à área da placa. A instalação da placa se dará com 

a fixação de pés e escoramento em metalon, perfil “U”, de 7x5 cm. 

A placa terá formato retangular. Seguirá o padrão do Estado. 
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4 – ADMINISTRAÇÃO 
 

4.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 

A firma contratada deverá manter permanente e de forma regular um engenheiro civil à frente dos 

serviços MESTRE DE OBRA, PEDREIRO, VIGIA, e todos os operários especializados quando 

for necessário para o perfeito cumprimento do cronograma de execução a qual deverá ter o 

acompanhamento técnico frequente de um engenheiro, objetivando a programação o planejamento 

e a fiscalização técnica dos serviços. Caso os serviços sejam conduzidos de maneira que 

prejudiquem o cumprimento do cronograma, A FISCALIZAÇÃO poderá exigir o aumento do 

número de pessoal de modo a compensar o atraso sem que isso ocorra em ônus para a Prefeitura 

Municipal de Santana do Araguaia-Pa. 
 

5 - MOVIMENTO DE TERRA 
 

5.1-ESCAVAÇÃO MECANICA:  

As valas deverão ter no mínimo 1,50 metros de profundidade para bueiros de 1,00 metros, ter no 

mínimo 1,20 metros de profundidade para bueiros de 0,80 metros, ter no mínimo 1,00 metros de 

profundidade para bueiros de 0,60 metros, após a colocação dos tubos, as valas serão reenterradas 

e compactadas, verificar o projeto construtivo em anexo. 
 

6- FUNDAÇÕES: 
 

6.1– BERÇO E ALAS: 

Os Tubos deverão ser assentados em cima de Berço em concreto, seguindo as orientações técnicas 

segundo normas do DNER.  As Alas serão construídas em concreto, atendendo as normas do 

DNER. 
 

6.2 – BOCA DE BUEIRO: 

As bocas de bueiros serão simples tubular em ambos os lados com os diâmetros de 0,60m, 0,80m 

e 1,00m, em concreto ciclópico, traços 1:2:3 cimentos, areia grossa e brita 1 em uma dimensão de 

3m, para cada lado assentado em forma de madeira fabricado no local. 
 

6.3 – CINALIZAÇÃO DOS BUEIROS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA: 

A obra será sinalizada com placas de chapas de aço com pintura refletiva e, cones de sinalização 

em PVC rígido refletiva, h = 70/76 cm. 
 

7 - PINTURA: 

Pintura com a nata de cimento em toda parte da Ala que ficar exposta. 
 

8 - DIVERSOS: 

Durante a construção, a obra deverá ter limpeza permanente de maneira que sacos de cimento e 

outros objetos sejam recolhidos, para que não haja acumulo de entulho. No final da construção 

todas as dependências deverão ser limpas. A obra deverá ser entregue totalmente acabada, limpa 

e livre de entulhos. 

8.1 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS: 
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Composição de custos unitários do Bueiro, conforme projeto básico. 
 

9 - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: 

Planilhas de preços por metro linear e total. 
 

10- PLANTAS: 

Plantas com projeto de engenharia com todas as medidas, cortes verticais e horizontais detalhando 

a execução de cada etapa dos serviços da obra. 
 

11 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

Para a realização completa da obra, objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 

180 (cento e oitenta) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de execução adicionado em 

mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos procedimentos licitatórios, que serão 

contados a partir da publicação do Termo de Convênio no D.O.U. 

Devido ao elevado índice de precipitação pluviométrica registrada anualmente em nossa região, 

no período de janeiro a abril, é recomendável que se executem os serviços, do tipo das que estão 

previstos neste Projeto Básico, no período de outubro a dezembro do mesmo ano. 
 

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da ordem de início até a conclusão e aceitação da obra é de inteira responsabilidade da 

empresa executante fazer, e manter a interdição do tráfego nos trechos em pavimentação e sua 

respectiva sinalização. 

A empresa executante deverá comunicar a Prefeitura Municipal qualquer obra ou serviço a ser 

executado por terceiros que possa afetar a execução da obra no prazo estipulado, para que o 

responsável por tal obra ou serviço seja notificado a tomar as medidas necessárias para evitar atraso 

e futuros problemas. 

Serão construídas rampas de desvio para manter a trafegabilidade na vicinal enquanto estiver sendo 

realizado a obra e colocada boa sinalização com placas metálicas com pintura refletiva e cones de 

PVC rígido com faixa refletiva. 

 

Santana do Araguaia-PA, 10 de setembro de 2019. 

 

 

 
_________________________ 

Ricardo Zanon Cotrim 

Engenheiro Civil 

CREA/PR  15829-D 
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