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RESUMO
Foram discutidas neste estudo as boas práticas de engenharia para obras de
reaterro de valas e recomposição de pavimentos decorrentes de aberturas de valas
em vias de tráfego de veículos, empregando, para tanto, materiais convencionais
comumente utilizados neste tipo de atividade e, também, materiais inovadores, como
o caso do agregado reciclado de concreto, utilizado como camada de base do
pavimento, e do reforço de pavimento asfáltico, confeccionado a partir de fibras de
carbono, responsável por minimizar a possibilidade de ocorrências de trincas e
fissuras na camada de capa do pavimento. Estas técnicas inovadoras foram
desenvolvidas em parceria com o Time de Desenvolvimento Tecnológico (TDT) da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), com o
objetivo de melhorar o processo operacional e, consequentemente, reduzir os
impactos causados pelas obras de infraestrutura urbana e também possíveis
patologias futuras nas áreas recompostas. Entre as boas práticas abordadas
destacam-se: o recorte da capa asfáltica com o espaçamento de 10cm em relação à
borda de abertura da vala e conformando um ângulo de 90º em relação à camada de
base; a determinação de espessuras de camadas de acordo com o tipo de tráfego
da via; tipos de materiais apropriados para o uso; emprego de materiais reciclados;
procedimento de compactação e uso de equipamentos apropriados para esta etapa;
execução de limpeza e aplicação de imprimação conforme taxa especificada;
segurança ocupacional durante as intervenções; entre outras. As análises foram
realizadas durante o decorrer das recomposições, após sua finalização (pósserviços) e também no âmbito de laboratório, onde os materiais empregados foram
caracterizados, visando verificar o atendimento às especificações técnicas,
instruções de serviços e legislações vigentes. Os resultados alcançados
evidenciaram a necessidade de implantação de ações corretivas do atual processo
de recomposição de pavimentos usado pela SABESP, sendo sugeridas para tanto
as boas práticas abordadas neste estudo.

Palavras chave: Recomposição de pavimentos; Boas práticas; Infraestrutura;
Reaterro de valas; Controle de execução; Controle tecnológico.

ABSTRACT
Good practices for backfill works and restoration of pavements
This paper presents the techniques suitable for backfilling works of ditches
and restoration of floors due to trench openings in vehicle traffic routes, using both
conventional materials commonly used in this type of construction, as well as
innovative materials. In this case it’s presented a case which recycled concrete
aggregate is used in as the base layer of the flooring and the asphalt pavement
reinforcement made from carbon fibers, responsible for minimizing the possibility of
occurrence of cracks and fissures in the floor top layer. These techniques have been
developed in partnership with the Technology Development Team (TDT) of the Basic
Sanitation Company of the State of São Paulo (SABESP), with the objective of
improving the operational process and therefore reducing the impacts caused by the
construction of urban infrastructure besides the possible pathology located in the
blended areas. Among the good practices addressed are the cutting of the asphalt
layer with a spacing of 10cm in relation to the opening edge of the trench and forming
a 90º angle with respect to the base layer; The determination of layer thicknesses
according to the type of road traffic; Types of materials suitable for use; Use of
recycled materials; Compaction procedure and use of appropriate equipment for this
stage; Cleaning execution and application of primer at specified rate; Occupational
safety during interventions; among others. Analyses were performed during the
course of renovation after its completion (post services); and also at the laboratory
level, where the materials have been examined, in order to verify compliance with the
technical specifications, instructions services and building codes. The results
obtained showed the need for implementation of corrective actions of the current
process of renovating floors adopted by SABESP, being suggested for both the best
practices discussed in this study.

Keywords: Flooring replacement; Good practices; Infrastructure; Backfill trenches;
Execution control; Technological control.
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1
1.1

INTRODUÇÃO

Contexto
As intervenções nas redes de infraestrutura urbana, sejam elas para ampliação

ou manutenção, são indispensáveis no cenário econômico atual, principalmente no
que tange a assuntos referentes ao saneamento básico, segmento que segundo
Portal Saneamento Básico (2016), contribui de forma significativa para reduzir casos
de doenças oriundas da falta de um sistema de coleta de esgoto, por exemplo.
Também, não menos importante, é a qualidade da água fornecida para a
população, pois somente através das obras de saneamento, pode-se garantir
potabilidade para consumo humano.
Ao longo do tempo, as companhias de saneamento e abastecimento de águas
vêm ampliando o acesso ao saneamento básico das cidades, conjuntamente com a
instalação de novos ramais de água e esgoto, e também com serviços de
manutenção preventiva e corretiva de ligações existentes, conforme cada caso.
Além do saneamento, destacam-se também por sua importância nas grandes
cidades, as redes subterrâneas de gás, energia, telefonia, fibra ótica, entre outras,
onde as implantações de novas instalações, bem como as intervenções de
manutenção, devem atender aos procedimentos especificados para cada fase da
obra.
Segundo o Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas – CONVIAS
(2015), da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB da Cidade de São
Paulo, até a década de 70, as empresas concessionárias implantavam suas redes
de infraestrutura de forma independente, causando grandes transtornos para a
administração da cidade. A partir de 1975 foi criada a Comissão de Entendimentos
com Concessionárias – CEC, tendo como finalidade aperfeiçoar o entrosamento e a
harmonização entre os serviços por elas executados.
Esta etapa serviu como base para criação, em 1977, da então CONVIAS,
departamento que atua até hoje para organizar e disciplinar as instalações dos
serviços de concessionárias nas vias públicas, visando: ordenar o uso do subsolo
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para melhor aproveitá-lo; diminuir a quantidade de obras necessárias para
implantação das redes; evitar sinistros; diminuir danos ao pavimento e diminuir o
impacto à cidade e aos cidadãos, juntamente com os serviços da Prefeitura do
Município de São Paulo – PMSP.
Ainda segundo a CONVIAS (2015), estima-se que existam 110 mil quilômetros
de redes de infraestrutura urbana no subsolo da Cidade de São Paulo, onde mais de
30 empresas prestadoras de serviços executam obras nas vias públicas. São cerca
de 17 mil quilômetros de rede de água, 13 mil quilômetros de rede de esgoto, 1,5 mil
quilômetros de galerias pluviais, 2 mil quilômetros de redes de gás e outros milhares
dos mais variados serviços.
As companhias responsáveis pelos serviços devem gerenciar os trabalhos,
sempre verificando a sinalização da via de tráfego, isolamento para transeuntes,
levantamento do pavimento, manuseio do material proveniente da escavação,
escoramento da vala quando necessário, emprego de peças vistoriadas e aprovadas
pelas companhias, execução da ligação/reparo da rede, reaterro da vala e
recomposição do pavimento. Estas duas últimas etapas constituem o foco do
presente estudo.
As recomposições de pavimentos viários decorrentes de abertura de valas, se
não executadas em conformidade com as especificações técnicas citadas no
presente estudo, ou até mesmo, quando materiais impróprios são empregados no
processo, geram patologias que trazem como consequências não apenas prejuízos
financeiros relacionados ao retrabalho, mas também comprometem de forma
significativa os deslocamentos na via. As implicações mais relevantes estão
relacionadas aos riscos de acidentes de trânsito; redução de velocidade de veículos
de emergência como ambulâncias, bombeiros e polícia; danos mecânicos
ocasionados aos veículos em geral, entre outras.
Podem-se ressaltar também os aspectos relacionados ao desconforto gerado
aos usuários das vias decorrentes de recomposições executadas em desacordo com
as especificações técnicas, podendo estas conformar ondulações, depressões,
ressaltos e até mesmo buracos, situação particularmente preocupante quando se
têm pedestres com restrições de mobilidade, gestantes, enfermos e idosos.
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Aplicações de materiais apropriados, principalmente aqueles desenvolvidos
com base em conceitos sustentáveis, são cada vez mais necessários e importantes
no processo de recomposição de pavimentos, isto porque, além de apresentarem
desempenho satisfatório, comprovado em diversos estudos realizados, o uso destes
materiais, seja como camada de sub-base, base ou até mesmo capa do pavimento,
contribuem diretamente para reduzir os impactos ambientais, sempre críticos nas
grandes metrópoles.
O reaproveitamento do agregado reciclado de resíduo de
construção e demolição (RCD) é outra das tecnologias atualmente
em pesquisa na área de materiais recicláveis para o uso em
pavimentação. Ele é empregado como material em camadas de
base e sub-base de pavimentos flexíveis, em vias com baixo
volume de tráfego. Embora as primeiras utilizações no Brasil datem
da década de 80, o emprego desse tipo de material na
pavimentação está em estudos há aproximadamente 10 anos.
Somente no início do ano de 2000 é que ocorreu um maior
interesse para sua utilização, devido ao grande volume de resíduos
sólidos de construção civil gerado, principalmente nas grandes
cidades, onde a construção civil tem crescido muito nos últimos
anos, e também pela publicação da Resolução do Conama n° 307,
em 2002, que definiu diretrizes para a redução dos impactos
ambientais provocados por esses materiais (SILVA, 2011).

Em países como a Inglaterra, a utilização de materiais recicláveis para
recomposição de valas também é alvo de preocupação dos órgãos ambientais, pois,
segundo estudo publicado por Waste & Resouces Action Programme (2007), as
intervenções em redes de água e gás geram cerca de 4,8 milhões de toneladas de
resíduos por ano. Os princípios gerais do incentivo à reciclagem são: minimizar os
resíduos depositados em aterros; reduzir as demandas por recursos primários e
encurtar as distâncias percorridas durante o transporte de materiais. Além disso, tais
princípios visam maximizar a recuperação e reciclagem de materiais oriundos das
escavações de valas.
Ainda segundo Waste & Resouces Action Programme (2007), agregados
reciclados são aqueles derivados do reprocessamento de materiais inertes utilizados
anteriormente em construção, incluindo aqueles decorrentes de valas, como solos,
agregados, asfalto e/ou concreto. Além destes, outros agregados denominados
secundários, como o caso do vidro e cinzas de incineradores, também podem ser
utilizados no lugar dos materiais primários de recomposição de valas.
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Conforme Waste & Resouces Action Programme (2007), o uso eficiente dos
materiais para recomposição de vala é aquele cuja reutilização ou reciclagem é feita
no local, minimizando as distâncias com transporte, porém, a ocorrência de misturas
de materiais durante as escavações diminuem o potencial de reaproveitamento
dentro dos critérios de controle de qualidade. Além disso, materiais muito úmidos
que comprometem a qualidade da compactação podem ser reciclados através de
adições com ligantes hidráulicos; no entanto, espaço para armazenamento deste
tipo de material e nível alcançável para controle de qualidade podem inviabilizar o
processo. Um fluxo simplificado de materiais empregados para recomposição de
vala é apresentado na Figura 1, a qual indica as boas práticas que podem ser
empregadas no processo, visando à reciclagem de materiais no local do serviço:
Figura 1 – Fluxograma de materiais para recomposição de valas – destaque para boas
práticas

Fonte: Waste & Resouces Action Programme, 2007

Desta forma, a utilização de agregados reciclados provenientes de núcleos de
reciclagem permanentes ou temporários (usinas de reciclagens móveis), mostram-se
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alternativas mais eficientes para emprego em processos de recomposição de
pavimentos decorrentes de aberturas de valas, onde complementarmente pode-se
implantar um fluxo de transporte eficiente com circuito fechado, ou seja, caminhões
que entregam o material reciclado na obra, também levam o material escavado
impróprio para reprocessamento na usina de reciclagem.
As entidades responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico dos materiais
empregados no setor da construção civil, em especial em obras viárias, visam
garantir o aumento da vida útil de empreendimentos através da aplicação de
produtos de alta resistência e que reduzem a necessidade de intervenções
frequentes para manutenções preventivas e corretivas, as quais encarecem, e muito,
o pós-obra. Um exemplo de material desenvolvido com base neste conceito é a
grelha para reforço de pavimentos, desenvolvida a partir de fibras de carbono,
indicada para aplicação em pavimentos onde interdições de faixas de rolamento são
indesejáveis e causam transtornos.
Pela falta de norma técnica prescritiva, os critérios exigidos nos serviços de
recomposição de valas são geralmente especificados em Instruções Técnicas das
companhias que atuam na área de infraestrutura, como a Companhia de Gás de
São Paulo (Comgás) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (SABESP). Também podem ser observadas as Instruções de Reparação de
Pavimentos (IR 01/2004–Pavimentos Flexíveis, IR 02/2004–Pavimentos de Concreto
e IR 03/2004–Pavimentos Articulados) indicadas pela Prefeitura de São Paulo.

1.2

Objetivo
O presente estudo tem por objetivo indicar as boas práticas para obras de

recomposição de valas abertas para intervenções nas redes de infraestrutura
subterrâneas, em especial nos serviços de manutenção e ampliação dos sistemas
de distribuição de água tratada e coleta de esgoto, tendo como base os indicadores
obtidos pelo controle tecnológico e também auditorias no processo de execução.
Tais recomendações fazem-se necessárias devido às recorrentes ocorrências
patológicas observadas nos pavimentos, sendo quase sempre relacionadas a
afundamentos, trincas, desgastes, escamação e formação de buracos. Vale
ressaltar que a viabilidade deste estudo está diretamente relacionada com as ações
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impressas pela SABESP, visando principalmente o atendimento às especificações,
normas e legislações vigentes, referentes aos serviços realizados por empreiteiras
contratadas para executar obras de saneamento.
Complementarmente aos estudos teóricos, são apresentadas alternativas onde
foram testados o emprego do agregado reciclado de concreto para uso como base
da recomposição e da grelha para reforço de pavimento, desenvolvida a partir de
fibras de carbono, a fim de evitar a propagação de fissuras e promover um aumento
da vida útil do pavimento nas áreas recompostas. Esta técnica é empregada hoje
apenas na execução de vias novas ou em obras de recuperação de pavimentos
específicos, de acordo com a exigência do tráfego local, sendo proposta neste
estudo, sua utilização em valas pontuais e contínuas.

1.3

Estrutura do trabalho
A primeira etapa de desenvolvimento deste trabalho ficou condicionada a

revisão bibliográfica, onde se abordou os seguintes assuntos:


Capítulo 2 – Estrutura de uma vala e materiais empregados: indicação das
espessuras e tipos de materiais que devem compor as camadas da
recomposição, bem como, da definição de cada camada e dos tipos de
pavimentos onde as intervenções de aberturas de valas podem ocorrer.



Capítulo 3 – Serviços de abertura e recomposição de valas: descrição dos
procedimentos citados em especificações de serviços e instruções de
reparação de pavimentos decorrentes de aberturas de valas, em especial
no que se refere às pesquisas de interferências, levantamento do
pavimento, separação do material escavado, segurança no trabalho,
reaterro de valas, procedimentos de compactação e execução da
pavimentação.



Capítulo 4 – Controle tecnológico: controle de qualidade dos materiais e
serviços realizados no processo recomposições de pavimentos, entre os
quais se podem destacar o controle de compactação e o teor de umidade
das camadas e a caracterização dos materiais empregados.
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A segunda etapa teve início com o estudo de caso, onde foram apresentados
os seguintes capítulos:


Capítulo 5 – Casos analisados: descrições dos locais das recomposições
analisadas e tipos de avaliações realizadas, sendo estas as auditorias
realizadas durante o processo de recomposição, as avaliações de pósserviços com coleta de amostras e as reavaliações das recomposições
realizadas. Foram realizados procedimentos experimentais com aplicação
de materiais inovadores para recomposições.



Capítulo 6 – Resultados e discussões: foram apresentados os resultados
obtidos dos casos analisados com base nos parâmetros especificados.

Por fim, a terceira etapa foi de compilar as informações das etapas anteriores,
concluindo-se o presente estudo no Capítulo 7.

1.4

Metodologia do estudo
Este estudo foi elaborado com base em pesquisas a livros relacionados à

Mecânica dos Solos, Escavação, Reaterro e Pavimentação, a manuais e
especificações elaboradas pela concessionária de saneamento responsável pelas
intervenções nas redes de infraestrutura na cidade de São Paulo, às normas
técnicas, à Instrução de Reparação de Pavimentos da Prefeitura de São Paulo e a
diversos sites da Internet.
Também foram analisados relatórios técnicos elaborados a partir da
compilação de resultados de inspeções qualitativas nas frentes de serviços da
concessionária e resultados de ensaios de controle tecnológico em amostras
extraídas dos materiais empregados. Tanto para as inspeções qualitativas, quanto
para as avaliações pós-serviços, foram utilizadas listas de verificação específicas,
conforme apresentado no Anexo A deste estudo.
Outra fonte de informação utilizada para desenvolver o presente estudo foi a
realização de entrevistas com os profissionais envolvidos nas atividades de
auditorias diárias de conformidade dos serviços prestados pelas empreiteiras.
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Foram realizadas vistorias em obras com foco na execução dos serviços e
análise dos materiais e equipamentos empregados, objetivando o atendimento aos
critérios especificados nas Instruções Técnicas apropriadas. Também foi feita uma
correlação com resultados dos ensaios de controle tecnológico, a fim de indicar a
situação após a finalização da recomposição da vala.
O controle tecnológico foi realizado por meio da extração de corpos de prova
da capa asfáltica, com auxílio de extratora rotativa ou talhadeira, sendo verificada a
espessura, teor de betume, densidade aparente e granulometria.
Em relação à base, foi aberta caixa para verificação da espessura das
camadas e realizada a cravação de cilindro para determinação da densidade “in situ”
na camada de sub-base, além da coleta de solo para realização do ensaio Proctor, a
fim de checar o grau de compactação do solo recomposto. Todas as intervenções
que passaram pelo processo de avaliação do pós-serviço apresentadas neste
estudo foram reavaliadas para obtenção do indicador “causa x efeito”, ou seja,
correlação da situação atual da recomposição com o resultado obtido no ensaio.
Foram realizados, também, ensaios com materiais coletados nas baias dos
canteiros de obras das empreiteiras que prestam serviços para a companhia de
saneamento, sendo estes materiais a brita graduada simples ou bica corrida e o solo
utilizado para reaterrar valas. Além destes, foram coletadas também, amostras de
massa de concreto asfáltico dos caminhões no ato da pavimentação, onde a
temperatura de aplicação foi verificada.
Com base na análise dos resultados obtidos, tanto da fase de vistoria como
dos ensaios, fez-se uma análise crítica para definir os pontos com maior
necessidade de melhoria e, complementarmente, propor ações corretivas. Uma série
de dados de obras já obtidos anteriormente ao início desta pesquisa são também
interpretados e tabulados, sendo estes, complementados por outros resultantes das
atividades de campo realizadas ao longo da pesquisa.
Neste capítulo foram descritas as informações introdutórias deste estudo, em
especial, referentes ao seu objetivo, estrutura do trabalho e metodologia utilizada. A
estrutura de uma vala e os materiais empregados é discutida no capítulo que segue.
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2

ESTRUTURA DE UMA VALA E MATERIAIS EMPREGADOS
Neste trabalho denominam-se valas as aberturas nos pavimentos necessárias

para realizar intervenções nas redes de infraestrutura urbana; estas intervenções
podem ter como objetivo a instalação de novas redes ou a realização de serviços de
manutenção preventiva e corretiva.
As recomendações técnicas para obras de reaterro de valas e recomposição
de pavimentos indicam a estrutura necessária para cada tipo de tráfego, conforme
apresentado neste capítulo.

2.1

Estrutura de uma vala
Segundo SABESP (2011), as valas podem ser classificadas como pontual ou

linear, sendo a pontual aquela cuja abertura no pavimento ou no passeio é
necessária para realizar serviços de ligação ou conserto de ramais secundários, ou
seja, aqueles ramais que interligam a rede principal às edificações. As dimensões
mínimas destas aberturas devem ser de 0,60 x 0,60 metros, para possibilitar o
acesso dos trabalhadores e dos equipamentos necessários para realizar a
intervenção na rede e também para compactação durante a fase de reaterro. A vala
linear é aquela cuja abertura no pavimento é utilizada para implantação de novos
ramais principais e/ou substituição dos mesmos, sendo que a largura mínima desta
abertura também deve ser de 0,60m, com comprimento variável.
Ainda conforme SABESP (2011), as valas devem ser recompostas por
camadas, seguindo as mesmas características do pavimento existente. Estas
camadas são compostas por envoltória de areia (obras de saneamento), sub-base,
base (com camada de ligação constituída por material asfáltico empregada como
reforço e denominada Binder, quando for tráfego pesado) e a capa do pavimento,
sendo que para cada uma destas camadas é especificado um tipo de material mais
adequado, conforme detalhado no decorrer deste estudo.
Os pavimentos são projetados de acordo com o tipo de tráfego local, podendo
este ser do tipo leve (vias locais), médio (vias coletoras) ou pesado (vias arteriais),
devendo a recomposição de valas seguir a mesma metodologia (SABESP, 2011).
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Na Figura 2 estão apresentadas as seções tipo para cada classificação de
tráfego, indicando as espessuras das camadas, bem como o tipo de material que
deve ser empregado em cada uma delas:
Figura 2 – Seção tipo para tráfego leve (a), médio (b) e pesado (c)
(a)

(c)

(b)

.

CAUQ – Concreto asfáltico usinado a quente; BGS – Brita graduada simples.

Fonte: SABESP, 2011

2.1.1 Envoltória de areia
A Fotografia 1 mostra a envoltória de areia que é uma especificação proposta
para obras de saneamento, onde o ramal principal e também os secundários são
envoltos por uma camada de areia lavada com a finalidade de garantir o apoio dos
tubos, melhorar a distribuição de tensões e permitir certa deformação da tubulação.
Esta recomendação se faz necessária a fim de minimizar o processo de
compactação junto às instalações, ação que pode danificar a rede recém-instalada
por conta da energia dos impactos.
Fotografia 1 – Vista da envoltória de areia

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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2.1.2 Sub-base
A sub-base é a camada do pavimento constituída por solos, podendo estes, ter
características distintas, sendo alguns tipos mais indicados para obras de
recomposição de valas.
Nesta camada é fundamental o emprego de um solo coesivo, isento de
quaisquer tipos de resíduos, como por exemplo, fresa de capa asfáltica, entulho de
obra, entre outros, e principalmente com umidade adequada para compactação. Isto
se faz necessário para garantir a coesão do material e consequentemente obter o
grau de compactação ≥ 95% do ensaio normal de compactação realizado em
laboratório, atendendo assim a especificação de serviços citada em SABESP (2010).
“Embora o pavimento seja composto de várias camadas e materiais, o solo é o
suporte para toda a estrutura que será projetada sobre ele, tendo neste aspecto a
sua grande importância” (LOPES, 2006, p. 21).

2.1.2.1 Tipos de solos para sub-base
Os materiais escolhidos para recompor a sub-base de pavimentos devem
possuir características que permitam uma coesão adequada e estarem isentos de
resíduos como pedras, madeiras, vegetações, entre outros.
Os solos mais indicados para sub-base de valas são os de características
argilosas, onde a granulação é fina e com a umidade adequada, permitem uma
moldagem sem variação de volume, obtendo-se a densidade recomendada na
especificação dos serviços após processo de compactação, devendo garantir um
GC≥95%. Nos casos de vazamentos de água ou esgoto o solo retirado da vala deve
ser substituído por outro com umidade adequada ou por Brita Graduada Simples
(BGS).
O teor de umidade do solo é vital para uma compactação apropriada. A
umidade age como um lubrificante dentro do solo, o que facilita o ajuste das
partículas entre si, melhorando a compactação (LOPES, 2006).
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Em relação à origem, os solos podem ser divididos em residuais, quando os
produtos da rocha intemperizada permanecem ainda no local em que se deu a
transformação,

e

transportados,

quando

os

produtos

de

alteração

foram

transportados por um agente qualquer, para local diferente ao da transformação
(SABESP, 2011, p. 7).
Segundo a Norma ABNT NBR 6502 (1995), os solos são identificados em dois
grandes grupos, sendo estes os solos granulares (pedregulhos e areias) e os solos
finos (argilas e siltes), apresentado na Tabela 1:
Tabela 1 – Critério de classificação para caracterização dos solos
Método de análise

Porcentagem passante

Tipos de solos

Análise granulométrica sendo
utilizada a peneira nº 200
(abertura de 0,075mm)

˃ 35%

Finos (argilas e siltes)

≤ 35%

Granular (pedregulhos e areias)

Fonte: ABNT NBR 6502, 1995

Os ensaios de granulometria por peneiramento e sedimentação realizados em
laboratório, conforme ABNT NBR 7181 (2016), determinam os porcentuais de cada
um destes componentes. Os solos e suas características podem ser identificados de
acordo com a fração predominante, conforme apresentado na Tabela 2:
Tabela 2 – Classificação dos solos e suas características – Sistema de fração predominante
Identificação
da classe

Sistema de
fração
predominante

Classificação dos
componentes que
formam os solos

Descrição do solo

Areias

Solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou
partículas de rochas com diâmetros compreendidos entre
0,06mm e 2,0mm.

Siltes

Solo que apresenta baixa ou nenhuma plasticidade, e que
exibe baixa resistência quando seco ao ar. Suas
propriedades dominantes são devidas à parte constituída
pela fração silte. É formado por partículas com diâmetros
compreendidos entre 0,002mm e 0,06mm.

Argilas

Solo de granulação fina constituído por partículas com
dimensões menores que 0,002mm, apresentando coesão e
plasticidade.

Fonte: ABNT NBR 6502, 1995
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Os tipos de solos formados e suas características também podem ser
classificados, conforme apresentado na Tabela 3:
Tabela 3 – Tipos de solos e suas características – Sistema de fração predominante
Identificação
da classe

Tipos de solos

Silte argiloarenoso

Descrição do solo

Indica predominância, em peso, da fração silte, seguida da
fração argila, e em menor proporção, a fração areia.

Argila siltoarenosa

A fração argila impõe suas propriedades ao conjunto, mesmo
quando não predominante em peso.

Turfa

Solo sem plasticidade, com grande porcentagem de partículas
fibrosas de material ao lado de matéria orgânica coloidal,
marrom-escuro a preto, muito compressível e combustível
quando seco.

Cascalho

Solo com grande percentagem de pedregulho, podendo ter
diferentes origens (fluvial, glacial e residual). O cascalho de
origem fluvial é chamado comumente de seixo rolado.

Sistema de
fração
predominante

Fonte: SABESP, 2011

Também podem ser classificados considerando-se o processo de formação de
solos, conforme apresentado na Tabela 4:
Tabela 4 – Tipos e características do processo de formação de solos
Identificação
da classe

Tipos de solos

Descrição do solo

Laterítico

Solos superficiais, típicos das partes bem drenadas das
regiões tropicais úmidas, resultantes de uma transformação
da parte superior do subsolo pela atuação do intemperismo,
por processo denominado laterização, onde ocorre o
enriquecimento no solo de óxidos hidratados de ferro e/ou
alumínio e a permanência da caulinita como argilo-mineral
predominante.

Saprolítico

São aqueles que resultam da decomposição e/ou
desagregação in situ da rocha matriz pela ação das
intempéries (chuvas, insolação e geadas) e mantêm, de
maneira nítida, a estrutura da rocha que lhe deu origem. São
genuinamente residuais, isto é, derivam de uma rocha
matriz, e as partículas que o constituem permanecem no
mesmo lugar em que se encontra em estado pétreo.

Sistema de
formação dos
solos

Fonte: Villibor et al., 2007
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2.1.3 Bases e sub-bases flexíveis, semirrígidas e rígidas
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006), as
bases e sub-bases flexíveis e semirrígidas podem ser classificadas em dois grupos:
os granulares e os estabilizados (com aditivos).
A Figura 3 apresenta a separação destes grupos e especifica suas subclasses.
Figura 3 – Classificação de base e sub-base flexíveis e semirrígidas

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2006

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006),
as bases e sub-bases granulares são as camadas constituídas por solos, britas de
rochas, de escória de alto forno ou mistura destes materiais.
Quando esses materiais ocorrem em jazidas, com designação tais como
“cascalhos”, “saibros”, etc., tem-se o caso de utilização de “materiais
naturais” (solo in natura). Muitas vezes, esses materiais devem sofrer
beneficiamento prévio como britagem e peneiramento, com vista ao
enquadramento nas especificações.
Quando se utiliza uma mistura de material natural e pedra britada tem-se as
sub-bases e bases de solo-brita.
Quando se utiliza exclusivamente produtos de britagem tem-se as subbases e bases de brita graduada ou de brita corrida (DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006, p. 96).

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006), os
tipos de bases e sub-bases estabilizadas com aditivos são classificados de acordo
com a Tabela 5.
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Tabela 5 – Classificação das bases e sub-bases estabilizadas com aditivos
Identificação
da classe

Descrição do solo

Solo-cimento

É uma mistura devidamente compactada de solo, cimento Portland e água; a
mistura solo-cimento deve satisfazer a certos requisitos de densidade, durabilidade
e resistência, dando como resultado um material duro, cimentado, de acentuada
rigidez à flexão. O teor de cimento adotado usualmente é da ordem de 6% a 10%.

Solo
melhorado
com cimento

Esta modalidade é obtida mediante a adição de pequenos teores de cimento (2% a
4%), visando à modificação do solo no que se refere à sua plasticidade e
sensibilidade à água, sem cimentação acentuada, são consideradas flexíveis.

Solo-cal

Solo
melhorado
com cal
Solo-betume

É uma mistura de solo, cal e água e às vezes, cinza volante, uma pozolana
artificial. O teor de cal mais frequente é de 5% a 6%, e o processo de estabilização
ocorre por modificação do solo, no que se refere à sua plasticidade e sensibilidade
à água; por carbonatação, que é uma cimentação fraca; ou por pozolanização, que
é uma cimentação forte. Quando, pelo teor de cal usado, pela natureza do solo ou
pelo uso de cinza volante, predominam os dois últimos efeitos mencionados, têmse as misturas solo-cal consideradas semirrígidas.
É uma mistura que se obtém quando há predominância do primeiro dos efeitos
citados, onde o processo de estabilização ocorre por modificação do solo, no que
se refere à sua plasticidade e sensibilidade à água.
É uma mistura de solo, água e material betuminoso. Trata-se de uma mistura
considerada flexível.

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2006

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(2006), as bases e sub-bases rígidas são camadas de concreto de cimento e tem
acentuada resistência à tração, fator determinante no seu dimensionamento. Podem
ser distinguidos dois tipos de concreto: concreto plástico, próprio para serem
adensados por vibração manual ou mecânica, e o concreto magro, com pequeno
consumo de cimento.

2.1.4 Camada de ligação
Segundo especificado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa
Catarina (1992), a camada de ligação, também conhecida como binder, difere-se da
camada de capa do pavimento por empregar agregados de maior diâmetro máximo,
existência de maior porcentagem de vazios, menor consumo de material de
enchimento (Filer) e de material asfáltico. Seu uso é recomendado para vias de
tráfego pesado de acordo com o dimensionamento realizado na fase de projeto.
Quando a espessura de projeto de revestimento for maior que 70 mm é
comum fazer uma subdivisão em duas camadas para fins de execução; a
superior, que fica em contato com os pneus dos veículos, é chamada de
camada de rolamento ou simplesmente de “capa” e tem requisitos de vazios
bastante restritos, para garantir a impermeabilidade; a camada inferior é
referida como binder e pode ser projetada com um índice de vazios
ligeiramente maior, com a finalidade de diminuir o teor de ligante e baratear

31

a massa asfáltica. Esse procedimento também modificará as características
mecânicas e de flexibilidade do conjunto, o que deve ser levado em conta
no dimensionamento do pavimento (BERNUCCI et al., 2008, p.162).

2.1.5 Imprimação
Imprimação é uma pintura de ligação entre a base e a capa do pavimento, ou
seja, é a “cola” empregada para aderir uma camada à outra. Uma boa execução
desta etapa é de fundamental importância para garantir um serviço de qualidade.
Segundo Villibor et al. (2007) os objetivos da imprimação asfáltica são o
aumento da coesão da parte superficial da base, a melhoria das condições de
aderência

da

base

ao

revestimento

e

o

aumento

das

condições

de

impermeabilização, dificultando a penetração de água que possa, eventualmente,
infiltrar-se pelo revestimento.
O recorte do pavimento, respeitando-se um espaçamento de 10cm em relação
à borda de abertura da vala, conformando ângulo de 90º em relação à base e a
aplicação do material ligante nas paredes laterais do recorte (interface entre a capa
asfáltica antiga e a nova) é uma especificação da concessionária, conforme
SABESP (2010), que visam evitar a possibilidade do surgimento de fissuras nestes
locais, além de comprometer a qualidade do acabamento final do pavimento em
relação às juntas não ajustadas com o greide definido. A Figura 4 indica detalhes do
recorte do pavimento e imprimação para recomposição de capa asfáltica.
Figura 4 – Detalhe do recorte do pavimento e imprimação

Recorte com ângulo de 90º

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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Antes da aplicação da imprimação é fundamental que a caixa esteja limpa, ou
seja, isenta de impurezas como água, areia, solos ou qualquer outro tipo de
contaminante, esta limpeza deve ser realizada com soprador a fim de remover todas
as partículas soltas depositadas no local. As recomendações técnicas para obras de
recomposição de pavimentos indicadas pela SABESP (2010), especificam o
emprego de emulsões asfálticas convencionais, geralmente com emulsões de
ruptura rápida ou média, diluídas com 50% de água.
Segundo a Petrobras (2016), emulsões asfálticas são dispersões de cimento
asfáltico de petróleo (CAP) em fase aquosa estabilizada com tensoativos
(substâncias que diminuem a tensão superficial ou influenciam a superfície de
contato entre dois líquidos). O tempo de ruptura depende da quantidade e do tipo do
agente emulsificante e a viscosidade depende principalmente da qualidade do
ligante residual. A quantidade de asfalto pode variar entre 60 e 70%. As emulsões
podem ser classificadas de acordo com o tipo de carga da partícula (catiônicas e
aniônicas) ou quanto ao tempo de ruptura (rápida, média, lenta e controlada ou
instantânea). Ainda segundo Petrobras (2016), as emulsões asfálticas podem ser
aplicadas em todo o tipo de pintura de ligação, em tratamentos superficiais simples,
duplos ou triplos (Ruptura Rápida), pré-misturados a frio abertos e semidensos
(Ruptura Média) ou densos (Ruptura Lenta).
A taxa de aplicação deve variar de 0,4 a 0,6 l/m² e ocorre somente quando as
condições atmosféricas forem favoráveis, sem chuva e com temperaturas nunca
inferiores à 10°C.

2.1.6 Reforços de pavimentos
Os reforços de pavimentos podem ser empregados para promover um aumento
da vida útil do pavimento nas áreas recompostas, evitar reflexão de trincas das
camadas inferiores ou para aumentar a resistência de pavimentos especiais, como
por exemplo, no caso de aeroportos. Entre os vários tipos de reforços, como por
exemplo, as grelhas de aço ou de fibra de vidro, destaca-se a grelha confeccionada
com fibra de carbono pré-betuminada. A Figura 5 ilustra a posição de aplicação da
grelha de fibra de carbono em recomposição de pavimento asfáltico.
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Figura 5 – Desenho esquemático do reforço de pavimento com grelha de fibra de carbono

Fonte: S&P CLEVER REINFORCEMENT BRASIL LTDA, 2016

Conforme S&P Clever Reinforcement Brasil Ltda. (2016), as camadas de
betume têm uma tendência de deformar-se, especialmente em curvas ou em seções
de frenagem e aceleração de veículos, onde o pavimento está exposto a tensões de
corte adicionais. Tal situação pode ser agravada em regiões onde o pavimento teve
que ser recomposto decorrente de uma abertura de vala.
Atualmente, esta técnica é empregada apenas na execução de novas vias ou
em obras de recuperação de pavimentos específicos, de acordo com a exigência do
tráfego local, podendo ser utilizada também em obras de recomposição de valas
pontuais e contínuas, quando não se pode garantir uma base e/ou sub-base
adequada, seja pela má qualidade do material utilizado, seja pela compactação
insuficiente. A Fotografia 2 mostra a recomposição da camada de capa asfáltica
sobre a grelha pré-betuminada de fibra de carbono.
Fotografia 2 – Reforço de pavimento com fibra de carbono

Fonte: S&P CLEVER REINFORCEMENT BRASIL LTDA, 2016
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Segundo S&P Clever Reinforcement Brasil Ltda. (2016), a finalidade do reforço
de pavimento é aumentar a capacidade de carga estrutural do pavimento e combater
a reflexão de trincas da base para a nova camada de desgaste.
A ancoragem necessária para a grelha de fibra de carbono pré-betuminada é
um fator determinante para se obter um desempenho satisfatório do material
aplicado

no

pavimento

recomposto.

Segundo

orientação

da

S&P

Clever

Reinforcement Brasil Ltda., o recomendável é que esta ancoragem seja de pelo
menos 30cm, conforme indicado na Figura 6, que mostra a posição de aplicação do
reforço, bem como o espaçamento de recorte da capa para ancoragem da grelha.
Figura 6 – Detalhe da ancoragem do reforço do pavimento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

2.1.7 Tipos de pavimentos
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006), os
pavimentos são classificados em flexíveis, semirrígidos e rígidos, sendo o
pavimento flexível o predominante nos grandes centros urbanos e empregado na
grande maioria das intervenções de recomposições de pavimentos decorrentes de
aberturas de valas e o foco deste estudo. Além destes, existem também os
pavimentos intertravados.
A espessura da capa empregada nas recomposições depende do tipo de
tráfego local, sendo de 3,5cm para tráfego leve (vias locais), de 5,0cm para tráfego
médio (vias coletoras) e de 10,0cm para tráfego pesado (vias arteriais), sendo neste
último caso dividida a camada em 4,0cm de CAUQ e mais 6,0cm de camada de
ligação (Binder), conforme especificação SABESP (2011).
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2.1.7.1 Pavimento flexível
Segundo a especificação do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (2004), o pavimento flexível é aquele cuja capa é constituída por
Concreto Asfáltico, um tipo de mistura executada à quente em usina, composta de
agregado graduado, material de enchimento (filer) e cimento asfáltico, espalhada e
compactada a quente. Ele deve ser dimensionado de acordo com o tráfego local ou
mantendo as mesmas características do pavimento existente para obras de
reconstituição de valas.
Ainda segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(2006), o pavimento flexível é aquele em que todas as camadas sofrem deformação
elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em
parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas, como por exemplo, o
pavimento constituído por uma base de brita graduada revestida por uma camada
asfáltica.
A execução da capa asfáltica deve ser realizada com base no Projeto Marshall,
conforme ABNT NBR 15785 (2010), que visa definir parâmetros quantitativos de
forma a garantir uma mistura betuminosa adequada para aplicação. Entre os
parâmetros indicados pode-se citar a densidade aparente, porcentagem de betume,
estabilidade corrigida, fluência e faixa granulométrica. Estes fatores visam garantir,
além da durabilidade, uma aderência eficiente no contato dos pneus dos veículos
com o pavimento, o que garante a segurança dos usuários durante os
deslocamentos.
De acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo (2009), através da
Instrução de Execução 03/2009, o concreto asfáltico não deve ser aplicado quando a
temperatura ambiente for inferior à 10ºC e/ou com tempo chuvoso. É especificado
também que a temperatura da mistura asfáltica esteja compreendida em uma faixa
que vai de 120ºC à 177ºC no ato da aplicação.
Além dos fatores citados, segundo a especificação de serviços para
pavimentos flexíveis do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(2004), é fundamental o emprego de equipamentos específicos para compactar a
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massa asfáltica, a fim de garantir um grau de compactação não inferior a 97% ou
superior a 101% em relação à massa específica aparente do projeto da mistura.

2.1.7.2 Pavimento semirrígido
Conforme especifica o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(2006), o pavimento semirrígido caracteriza-se por uma base cimentada por algum
aglutinante com propriedades cimentícias como, por exemplo, por uma camada de
solo cimento revestida por uma camada asfáltica. Este tipo de pavimento tem uma
deformabilidade maior que o rígido e menor que o flexível e, quando comparado ao
flexível, apresenta vantagens como: suportar maior resistência à tração e
consequentemente maior capacidade de carga aplicada pelo tráfego de veículos.
Em relação à desvantagem, pode-se destacar o aumento do custo final deste
pavimento.

2.1.7.3 Pavimento rígido
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(2006), o pavimento rígido é aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez
em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as
tensões provenientes do carregamento aplicado, sendo um exemplo típico os
pavimentos constituídos por lajes de concreto de cimento Portland.
O pavimento rígido é aquele cuja capa é constituída por concreto, sendo a
especificação deste pavimento, também desenvolvida de acordo com o tráfego local.
O projeto deve estabelecer, no mínimo, requisitos como espessura, resistência à
tração na flexão, massa específica, consumo de cimento, fator água-cimento,
abatimento tronco-cônico, tipo e quantidade de agregados e aditivos, e também
classe de agressividade ambiental.
Por se tratar de situações atípicas em relação às obras de recomposição de
valas, principalmente no que diz respeito aos serviços de saneamento, os estudos
referentes às reposições de pavimentos rígidos não são foco deste estudo, ficando
este, restrito apenas aos flexíveis.
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2.1.7.4 Pavimento intertravado
O pavimento intertravado é aquele executado com elementos rochosos
poliédricos (paralelepípedos), material pouco usado nos dias atuais, ou com blocos
de concreto de cimento Portland, com uso mais habitual.
“O pavimento é constituído por lajotas ou blocos de concreto de cimento
Portland com diversos formatos, justapostos, com ou sem articulação e rejuntados
ou não com material asfáltico, assentados sobre lastro de pó de pedra ou areia
lavada, executados sobre sub-base ou base; de acordo com os alinhamentos, perfis,
dimensões e seção transversal estabelecida pelo projeto e confinada lateralmente
por sarjetas ou guias” (DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM, 2006).
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (2006), as peças prémoldadas de concreto (blocos) empregadas nos pavimentos intertravados, devem
ser fabricadas em conformidade com a ABNT NBR 9781 (2013) e as condições
gerais para este tipo de pavimento citam que a camada de blocos pré-moldados só
deve ser executada quando a superfície estiver perfeitamente limpa, desempenada
e sem excessos de umidade antes da execução do pavimento com peças prémoldadas de concreto; durante todo o tempo que durar a execução do pavimento
com peças pré-moldadas de concreto os serviços devem ser protegidos contra a
ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam
danificá-los; a base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada,
interligando o coxim de areia grossa ou pó de pedra à rede de drenagem, ou aos
drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'água; quando este tipo de
pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituída por material
coesivo ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com mínimo de vazios,
para evitar a perda de areia da camada de assentamento das peças, contribuindo
para melhoria no padrão de acabamento da superfície do pavimento.

2.2

Considerações finais

Neste capítulo foi descrita a estrutura de uma vala e o controle dos materiais
empregados, em especial aqueles destinados aos pavimentos flexíveis, sendo
abordados também outros tipos de pavimentos como o semirrígido, rígido e o
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intertravado. No capítulo que segue estão especificados os processos de abertura e
recomposição de pavimentos decorrentes das valas destinadas às intervenções em
redes de infraestrutura urbana.
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3
3.1

SERVIÇOS DE ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE VALAS
Serviços preliminares
Antes de qualquer intervenção em vias públicas, sejam elas de tráfego de

veículos ou mesmo de pedestres, a empreiteira responsável pelos serviços deve
programar ações visando à preservação da integridade física dos usuários e de seus
próprios colaboradores.
Entre as medidas recomendadas na especificação SABESP (2010), pode-se
citar a sinalização para desvio do tráfego de veículos e o isolamento para
transeuntes. O desvio do tráfego de veículos pode ter caráter de interdição total ou
parcial de uma via, dependendo de cada situação e deve ter consentimento e
aprovação do órgão de trânsito do município.
O isolamento para transeuntes pode ser posicionado tanto no passeio, como
na faixa de rolamento dos veículos, de acordo com o local, e deve garantir a
segurança do pedestre ao transitar próximo à frente de trabalho. Basicamente este
tipo de sinalização visa criar uma passagem livre (corredor), sem deposição de
ferramentas ou materiais. Ainda segundo SABESP (2010), a sinalização de uma via
de tráfego de veículos e também o isolamento para transeuntes são realizados com
emprego de cavaletes, placas indicativas, cones e fitas zebradas, que devem ser
posicionados de forma adequada para evitar acidentes. A Fotografia 3 destaca a
sinalização posicionada na frente de trabalho e o acesso seguro para transeuntes
conformado através de um corredor formado por cones e fita do tipo zebrada.
Fotografia 3 – Sinalização de uma frente de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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3.2

Pesquisa de interferências
Para assegurar que outras redes subterrâneas não sejam danificadas durante

o processo de abertura de valas, situação que poderia afetar o fornecimento de
diversos serviços à população, além de colocar em risco a segurança dos
colaboradores na frente de serviço, faz-se necessário um levantamento prévio com a
pesquisa de interferências. Esta pesquisa deve ser realizada pela concessionária
responsável pelos serviços, sempre antes do deslocamento das equipes para frente
de trabalho.
A pesquisa de interferência é realizada com base nos cadastros das redes de
infraestrutura urbana mapeados pelas concessionárias de saneamento, de
fornecimento de gás, de energia elétrica, de telefonia, entre outras. Apesar de ser
um procedimento de fundamental importância, não são raros os casos de incidentes
ocorridos com danos às demais redes de infraestrutura urbana, não só pela falta de
pesquisa, mas também, decorrente da falta de cadastros fieis às condições de
campo, pois existem tubulações/galerias antigas, muitas vezes não cadastradas.
Segundo Romano et al. (2014), na cidade de São Paulo, toda obra de
infraestrutura de serviços públicos a ser executada, precisa receber o Termo de
Permissão de Uso – TPU emitido por CONVIAS e o Termo de Permissão para
Ocupação da Via – TPOV emitido pela CET, sendo que o primeiro termo é
necessário para se obter o segundo.
Com isso, busca-se a regulamentação e organização do conhecimento e
das autorizações das obras novas; do monitoramento das obras em
execução; e do recebimento do cadastro das obras realizadas, bem como,
das obras de manutenção, monitoradas pelas Sub-Prefeituras. As
executoras dessas obras recebem, previamente e diretamente das
concessionárias, o cadastro das redes existentes na região onde será
realizada a obra, subsidiando sua implantação/execução. Além disso, o
Departamento de Controle e Uso das Vias Públicas-CONVIAS, órgão da
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da PMSP está implantando um
sistema georeferenciado, denominado inicialmente “GeoCONVIAS”. O
objetivo inicial era o de criar um cadastro único para as redes e
equipamentos de infraestrutura urbana existentes na cidade, quer sejam
aéreos quer sejam subterrâneos. (ROMANO et al., 2014)

Ainda segundo Romano et al. (2014), a nova fase do GeoCONVIAS consiste
na migração dos cadastros das redes existentes das permissionárias em “layers”
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específicos, com o caminhamento das redes e as indicações dos equipamentos
relevantes. Este sistema contém também os projetos aprovados para instalação de
novas redes. Vale ressaltar que essas informações serão utilizadas no planejamento
de obras e não como orientação para escavações, dada a imprecisão e ausência de
outros dados. Como base cartográfica desse sistema utiliza-se tanto a da SABESP
(constante de acordo entre PMSP e SABESP), como o Mapa Digital da Cidade –
MDC, de propriedade da PMSP, construído a partir de ortofotos retificadas de voos
realizados entre 2004 e 2007, com diversos “layers”, tais como, quadras e lotes,
sistema viário, curvas de nível, edificações significativas, sistema hidrográfico, dentre
outros.
Segundo o Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas – CONVIAS
(2016), o número da programação deverá constar no requerimento do processo de
aprovação ou manutenção. Os processos de aprovação para instalação de redes
novas deverão ser autuados em CONVIAS. Os processos para obras de
manutenção deverão ser autuados na subprefeitura correspondente.
Quando pesquisas de interferências via cadastros convencionais ou programas
específicos não são possíveis, existem ensaios não invasivos e não destrutivos para
pesquisa de interferências, como o caso dos ensaios geofísicos. Estes são métodos
indiretos de investigação do subsolo que auxiliam na localização de interferências
subterrâneas.
Outro método geofísico empregado em obras especiais como, por exemplo,
execução de malhas metroviárias, em ambientes urbanos é denominado GPR
(Ground Penetrating Radar), ou seja, radar de penetração nos solos, que apresenta
alta resolução por utilizar ondas eletromagnéticas de altíssimas frequências (da
ordem de centenas a milhares de MHz) emitidas por uma antena situada na
superfície do terreno. Segundo Notícias da Construção (2012), o GPR fornece como
resultado uma seção que corresponde a uma imagem de alta definição do subsolo,
mostrando as interfaces onde as ondas eletromagnéticas sofreram reflexões e
retornaram à superfície.
Ainda segundo Notícias da Construção (2012), a principal desvantagem do
GPR está relacionada com a limitada profundidade de investigação, ficando esta
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restrita a poucos metros, sendo a escolha da frequência a ser utilizada relacionada à
profundidade que se deseja investigar e a resolução a ser alcançada.
Além do GPR, outros ensaios geofísicos também podem ser citados, como a
eletrorresistividade (método que usa a passagem de uma corrente elétrica no
subsolo por meio de eletrodos cravados no solo e a correspondente medida da
diferença de potencial originada pela passagem desta corrente) e os métodos
sísmicos, como o “crosshole” e a sísmica de reflexão ou segundo Park et al. (2007),
o MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), ou seja, análise multicanal das
ondas superficiais.

3.3

Abertura de vala
As aberturas de valas necessárias para implantação de novas instalações, ou

mesmo

para

manutenção,

sejam

elas

quais

forem,

devem

atender

as

recomendações técnicas especificadas pelas concessionárias, em especial no que
tange à profundidade da vala e uso de equipamentos adequados, recobrimento
mínimo da instalação, separação do material aproveitável do descartável e
deposição do material escavado sobre o encerado.
Uma etapa muito importante e que deve ser foco de atenção por parte da
empreiteira que está executando as intervenções nas redes de infraestrutura urbana
é referente à profundidade da vala. Neste aspecto é necessário garantir o
recobrimento mínimo necessário das instalações, além de atender aos critérios
estruturais do pavimento de acordo com o tráfego, conforme apresentado no
Capítulo 2 deste estudo. Esta profundidade, segundo a concessionária de
saneamento, é indicada para cada tipo de pavimento existente no local dos serviços,
conforme especificado na Tabela 6.
Tabela 6 – Profundidade da vala para garantir o cobrimento das instalações
Tipo de pavimento

Espessura de recobrimento
em sistema de
abastecimento de água (m)

Espessura de recobrimento
em sistema de esgoto
sanitário (m)

Vala sob passeio

0,70

0,80

Vala sob via pavimentada ou com
greide definido por meio-fio e sarjeta

1,00

1,00

Vala sob via com greide indefinido

1,20

1,20

Fonte: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010
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Para casos específicos, principalmente aqueles referentes aos serviços de
manutenções ou de instalações de ramais secundários, onde a instalação existente
(ramal principal) não atenda às exigências de recobrimento, devem-se empregar
esforços para adequar o cobrimento da instalação que está sendo implantada,
aprofundando a nova instalação até a cota especificada para cada tipo de
pavimento.

3.3.1 Levantamento do pavimento
O levantamento do pavimento deve ser precedido de um “recorte”, realizado de
forma a garantir uma abertura simétrica, normalmente em formato retangular. Além
disso, o recorte deve ser perpendicular ao alinhamento predial, a não ser em casos
de intervenções com presença de interferências ou de manutenção, onde pode ser
necessário um deslocamento do recorte. O equipamento indicado para corte da
camada de capa é denominado serra disco, podendo ser empregado também o
martelete para rompimento do pavimento.
A Fotografia 4 mostra abertura de vala para uma ligação de esgoto onde a
simetria do recorte do pavimento foi respeitada, porém, não se executou o
espaçamento de 0,10m à partir da borda para conformação da junta, conforme
detalhado no item 2.1.5.
Fotografia 4 – Recorte retangular do pavimento na abertura de vala

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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3.3.2 Separação do material aproveitável do descartável
O aspecto ambiental nos dias atuais não fica restrito apenas às boas práticas
desenvolvidas por empreiteiras, existindo uma legislação específica para tratar de
assuntos que envolvem o uso de recursos naturais e o destino de resíduos sólidos.
Neste contexto, as recomendações técnicas SABESP (2010) sugerem a
separação do material aproveitável do material descartável durante a abertura da
vala, sendo os materiais aproveitáveis utilizados para recompor a própria vala
aberta. Os materiais aproveitáveis são os solos isentos de materiais estranhos ou
qualquer tipo de contaminante e com umidade adequada para compactação, sendo
recomendada a troca deste material em situações onde não se pode garantir a
qualidade do material escavado. Além destes, a camada de base, composta por
BGS ou Bica Corrida, também pode ser considerada aproveitável, desde que
mantenha suas características originais.
Apesar de ser recomendado o reaproveitamento dos materiais escavados,
ação que segundo Waste & Resouces Action Programme (2007), contribui para
minimizar seu destino a bota-foras, reduzir a demanda por recursos primários e
evitar transporte dos materiais que geram emissões de gases poluentes e
aumentam o tráfego e o ruído nas estradas, o fato de ocorrer mistura dos materiais
que compõem as camadas durante o processo de abertura de vala torna difícil esta
opção.
Ainda segundo Waste & Resouces Action Programme (2007), uma alternativa
para este impasse pode estar na implantação de núcleos de reciclagens
permanentes (tipo central) ou temporários (instalação móvel posicionada na frente
de serviço), com capacidade de processar os estoques de materiais das escavações
de valas. Além disso, o processo de reaproveitamento pode contar também, caso
necessário, com a adição de ligantes hidráulicos para estabilização do material.
Os materiais considerados descartáveis são os solos contaminados ou com
excesso de umidade, podendo também contemplar aqueles utilizados como base do
pavimento, caso sejam observados resíduos contaminantes. As capas de concreto
asfáltico ou concreto armado, também são considerados materiais descartáveis. O
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destino temporário destes materiais é o canteiro da empreiteira, onde o material
aguarda para ser transportado para bota-foras legalizados.
A Fotografia 5 mostra uma instalação móvel de reciclagem de materiais
provenientes de escavação de valas situada em uma frente de trabalho na
Inglaterra.
Fotografia 5 – Instalação móvel de reciclagem de materiais provenientes de escavações de
valas

Fonte: Waste & Resouces Action Programme, 2007

3.3.3 Deposição dos materiais escavados sobre lona
Com a finalidade de garantir o entorno da vala isento de resíduos de solos e
demais materiais provenientes da escavação, auxiliando na limpeza final após a
recomposição do pavimento, devem ser utilizadas lonas para depositar o material.
Para aberturas de valas lineares, seja para implantação de novas redes,
prolongamentos ou até mesmo substituição de redes antigas, onde a extensão da
vala inviabiliza a utilização da lona, deve-se depositar o material escavado
diretamente em um caminhão, caçamba ou outro meio apropriado para transporte.
A falta do encerado compromete o acabamento final dos serviços no que diz
respeito à limpeza e pode contribuir para carrear os resíduos provenientes da
escavação para o sistema de drenagem das vias, além de favorecer a falta de
aderência dos pneus dos veículos com a capa do pavimento e potencializar a
ocorrência de acidentes de trânsito.
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3.3.4 Segurança no trabalho durante abertura de valas
Segundo o que estabelece Brasil (1978), através da Norma Regulamentadora
nº 18, os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um
metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de
estruturas dimensionadas para este fim. Devem ainda dispor de escadas ou rampas,
colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de
emergência, a saída rápida dos trabalhadores.
Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância
superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. Quando
houver possibilidade de infiltração ou vazamento de gás, o local deve ser
devidamente ventilado e monitorado enquanto o trabalho estiver sendo realizado.
A Fotografia 6 destaca o escoramento realizado em vala com profundidade
superior a 1,25m e também a escada de acesso.
Fotografia 6 – Escoramento de vala com profundidade superior a 1,25m

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

3.4

Recomposição de valas
Uma vala deve ser recomposta de forma a manter as mesmas características

do pavimento existente, objetivando atender as especificações do projeto elaborado
para esta via e garantir a vida útil prevista em sua concepção.
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3.4.1 Reaterro
O reaterro de valas é uma etapa crítica do processo de recomposição de
pavimentos, visto que muitas patologias observadas em pavimentos recompostos,
principalmente no que diz respeito aos afundamentos, estão relacionadas à
execução de reaterros em desacordo com procedimentos especificados. Tal
observação pode ser constatada por meio dos resultados observados do grau de
compactação de base e sub-base de pavimentos, umidade dos materiais
empregados e de espessuras de camadas em desacordo com os parâmetros
estabelecidos, indicados no capítulo 6 deste estudo.

3.4.2 Procedimento de compactação da sub-base e base
De acordo com Jaworski (1997), a compactação proporciona um aumento da
densidade do material trabalhado e em consequência provoca a redução dos seus
vazios, tendo como objetivo aumentar a capacidade de suporte do solo ou
pavimento, aumentar a estabilidade do material compactado, aumentar a resistência
do material ao intemperismo e dar acabamento superficial em alguns casos.
“Quando se compacta o solo, tem-se como objetivo deixá-lo com o menor
índice de vazios possível, com os meios disponíveis. Isto porque, nestas condições,
o solo apresenta menor deformabilidade quando posteriormente carregado”
(HACHICH et al., 1998, p. 64).
Segundo Santos (2008), a energia de compactação pode ser transmitida ao
solo por pressão, impacto ou vibração, sendo os equipamentos também divididos
em três categorias: cilindros estáticos (compreendendo os cilindros de rasto liso de
rodas de aço, os cilindros de pneu e os cilindros de pés de carneiro); cilindros
vibradores, com as mesmas variantes da categoria anterior; e equipamentos de
percussão.
Uma compactação mecanizada exige o conhecimento da umidade ótima para a
obtenção da densidade máxima, de acordo com os ensaios de compactação
realizados em laboratório, como os primeiros elaborados pelo Eng. Ralph Proctor e
outros ensaios posteriormente desenvolvidos (JAWORSKI, 1997).
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No processo de recomposição de valas pontuais ou lineares, objetos das
intervenções de infraestrutura urbana, principalmente por suas dimensões,
empregam-se equipamentos manuais de percussão e pneumáticos para solos
coesivos e placas vibratórias para solos granulares. Os equipamentos pesados que
integram cilindros são recomendados para obras de maiores dimensões, como por
exemplo a execução de novos pavimentos ou reposições integrais de faixas de
rolamentos.
Segundo a SABESP (2011), as espessuras das camadas para execução da
compactação devem ser de 0,15 m (quando compactação manual) e de 0,20 m
(quando compactação mecanizada), isso até se atingir o rebaixo necessário para
recomposição da capa do pavimento ou do passeio. Entre os equipamentos de
compactação utilizados na maioria das recomposições de pavimentos por abertura
de valas, podem-se observar o emprego de dois tipos: um deles o pneumático e o
outro do tipo percussão, conforme ilustrado nas Fotografias 7 e 8.
Fotografia 7 – Equipamento tipo pneumático para compactação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
Fotografia 8 – Equipamento tipo percussão para compactação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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3.4.3 Execução da pavimentação
As equipes responsáveis pelas intervenções nas redes subterrâneas e também
pelas etapas de reaterro de valas normalmente não realizam serviços de reposição
de capa de pavimentos; para esta etapa existem equipes próprias e com
equipamentos específicos para este fim.
Segundo SABESP (2010), é de responsabilidade das equipes compactar as
camadas de sub-base e base recompostas e deixar um rebaixo de 3,5cm em vias
locais, de 5,0cm em vias coletoras e de 10,0cm em vias arteriais, em relação ao
greide para aplicação da camada de capa do pavimento. Além disso, é de
fundamental importância executar o recorte da capa do pavimento existente,
respeitando-se um espaçamento de 10cm em relação à borda de abertura da vala, o
que garante o acabamento da junta com o greide e evita a sobreposição da capa.
A imprimação deve ser aplicada levando-se em conta os critérios citados no
item 2.1.5 deste estudo e ser precedida de limpeza, isentando a caixa (rebaixo) de
impurezas como água, areia, solo, resíduos de remoção do pavimento antigo ou
qualquer outro tipo de detrito, de forma a garantir uma boa aderência deste material.
O CAUQ a ser aplicado deve estar com temperatura ≥120ºC para garantir uma
coesão adequada durante o processo de compactação. O espalhamento do material
sobre a área a ser recomposta é realizado com auxílio de um rodo de madeira,
preenchendo-se totalmente o rebaixo; na sequencia compacta-se a massa de CAUQ
com equipamento tipo placa vibratória ou rolo liso vibratório para casos de
recomposições de grandes dimensões.
A recomposição da capa asfáltica não deve ser realizada em dias chuvosos,
pois compromete de forma significativa a aderência com a base, além de contribuir
para o esfriamento acelerado da massa de CAUQ e prejudicar a compactação.
O manuseio adequado da massa de CAUQ é um requisito fundamental para se
obter um resultado satisfatório no processo de pavimentação; em especial deve-se
evitar a contaminação por materiais pulverulentos, resíduos de remoção de
pavimentos antigos ou solos, situação presente principalmente nos canteiros
operacionais.
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3.5

Ruídos gerados em aberturas e fechamentos de valas
Além dos resíduos sólidos resultantes do processo de escavação, outro

impacto ambiental causado durante o processo de abertura e fechamento de valas
está associado aos ruídos gerados por equipamentos, máquinas e veículos
empregados neste tipo de atividade.
Segundo Vieira (2010), as máquinas (retroescavadeiras) emitem nível de ruído
de 93dB(A), quando em operação e de 83dB(A) em marcha lenta e conforme Bello
et al. (2012), os veículos (caminhões de transporte de equipe e equipamentos e
caminhões de transporte de resíduos de escavações), o nível de ruído é de
90,3dB(A).
Em relação aos equipamentos mais comuns empregados nas atividades de
abertura e fechamento de valas, os níveis de ruídos são apresentados na Tabela 7.
Tabela 7 – Ruídos gerados por máquinas, equipamentos e veículos nas atividades de valas
Classe

Tipo

Nível de ruído em dB(A)

Rompedor pneumático

103-115

Compactador percussão / Placa vibratória

91

Compressor sem tratamento acústico

85-95

Compressor com tratamento acústico

70

Equipamentos

Fonte: FUNDACENTRO, 2012

3.6

Considerações finais
Neste capítulo foram descritos os processos de abertura e recomposição de

pavimentos decorrentes de valas, em especial aqueles para intervenções em redes
de infraestrutura voltadas a obras de saneamento. No capítulo que segue está
especificada a metodologia empregada para controle tecnológico destas atividades.
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4

CONTROLE TECNOLÓGICO
O controle tecnológico de materiais se faz necessário em todas as esferas da

indústria da construção civil; sua função não se restringe em atestar a qualidade dos
materiais que serão utilizados na obra, mas também, em atender às normas e
especificações após sua aplicação final.

A Figura 7 detalha o fluxograma das atividades realizadas pela empreiteira que
executa serviços contratados pela empresa de saneamento desde o recebimento
das ordens de serviço até a finalização da recomposição do pavimento, passando
pelas principais etapas do processo. É importante destacar que esta metodologia é
específica para obras de saneamento, podendo ser adotada modalidade distinta
conforme exigência de cada concessionária.
Figura 7 – Fluxograma de atividades desenvolvidas pelas empreiteiras

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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4.1

Coleta de materiais estocados em baias ou de caminhões
Uma das etapas do controle tecnológico realizado durante o processo de

recomposição de valas está relacionada aos ensaios dos materiais empregados,
sendo estes o solo (camada de sub-base), a BGS, BC ou até mesmo o agregado
reciclado de concreto (camada de base) e o CAUQ (camada de capa).
Existem outros materiais como o concreto (capa de pavimento rígido) e os
blocos de concreto e paralelepípedos (capa de pavimento intertravado), cujos
ensaios não serão abordados no presente estudo.
Tanto os materiais empregados na sub-base como aqueles utilizados na base,
são coletados de pilhas dispostas nas baias dos canteiros das empreiteiras
contratadas pelas concessionárias responsáveis pelos serviços de infraestrutura
urbana. Esta coleta deve ser realizada em conformidade com a ABNT NBR NM 26
(2009), pois é muito difícil assegurar a obtenção de amostras representativas devido
à ocorrência de segregação do material mais grosso, que permanece na face
exterior da pilha. Esta norma estabelece que as amostras de campo devam ser
formadas por pelo menos três amostras parciais, obtidas no topo, meio e base da
pilha, tanto em sua superfície como em seu interior.
O material utilizado como capa do pavimento - CAUQ é coletado diretamente
da caçamba de caminhões durante a aplicação na frente de trabalho.
Os materiais coletados têm como destino o laboratório de controle tecnológico,
onde são ensaiados de acordo com os procedimentos citados no item 4.3 deste
estudo.

4.2

Ensaios de controle tecnológico “in loco”
O processo de avaliação de conformidade das recomposições de pavimentos

conta com ensaios realizados nas frentes de serviços, sendo estes a cravação de
cilindro (realizados na camada de sub-base dos pavimentos, sendo esta constituída
por solo) e o frasco de areia (realizados nas camadas de base dos pavimentos,
sendo esta constituída por bica corrida, brita graduada simples ou agregado
reciclado de concreto), que buscam verificar o grau de compactação e o teor de
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umidade dos materiais aplicados quando comparados com os resultados de Proctor,
ensaio realizado em laboratório com o mesmo material aplicado na recomposição do
pavimento.

4.2.1 Método de cravação de cilindro
O método para determinação do teor de umidade e da massa específica
aparente do solo “in situ”, realizado pelo método de cravação de cilindro, é aplicável
somente a solos de granulação fina, isentos de pedregulhos, coesivos e não muito
duros.
Segundo a ABNT NBR 9813 (2016), o procedimento do ensaio determina que o
cilindro com interior levemente lubrificado com óleo, seja assentado na superfície do
terreno, devidamente nivelada e isenta de partículas soltas. Com o restante do
equipamento montado, iniciar a cravação do cilindro, por intermédio da queda livre
do soquete de cravação, tomando-se o cuidado de manter a haste na posição
vertical. A cravação deve ser contínua, até que o cilindro fique com sua borda
superior 1cm abaixo da superfície do terreno. Após esta etapa, desmontar o
conjunto de cravação e com auxílio de pá e picareta escavar o terreno circunvizinho
ao cilindro. Cortar o solo por baixo do cilindro, a uma profundidade de no mínimo
5cm abaixo da sua borda inferior. Utilizando-se a espátula, remover o excesso de
solo e rasar ambas as faces do corpo de prova com auxílio de régua biselada.
A operação deve ser repetida caso se verifique que:
 a amostra dentro do cilindro encontra-se amolgada, fissurada ou não é
representativa do solo local;
 a amostra contém pedregulhos, raízes ou outros materiais estranhos;
 o cilindro não se encontra totalmente preenchido; ou
 o cilindro danificou-se durante a cravação.
A massa do cilindro contendo o material deve ser determinada imediatamente,
de modo a evitar perda de umidade. Remover, então, o corpo de prova do cilindro e
do centro do mesmo tomar uma amostra para determinação do teor de umidade de
acordo com a ABNT NBR 6457 (2016).
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Para valas pontuais, onde não se consegue espaço suficiente para sacar o
cilindro de cravação convencional, emprega-se o cilindro de menor dimensão e que
possui anel interno que permite a retirada de amostras indeformadas de solos,
conforme especificado em DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
(1974). Apesar de ser um método de diferente execução, pois o cilindro é sacado
com auxílio da haste, o objetivo do ensaio é idêntico ao método convencional, ou
seja, determinação do teor de umidade e da massa específica aparente do solo “in
situ”.
As Fotografias 9 e 10 mostram a cravação do cilindro para avaliação do grau
de compactação da camada de sub-base de uma recomposição.
Fotografia 9 – Cravação do cilindro na camada de solo

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
Fotografia 10 – Detalhe do cilindro de cravação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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4.2.2 Método do frasco de areia
Para determinação da massa específica do material granular empregado como
base do pavimento, podendo este ser do tipo BGS, BC ou RCC, é utilizado o ensaio
do frasco de areia, conforme especificado na ABNT NBR 7185 (2016). Este método
consiste em se recortar uma janela de dimensões 15 x 15cm na capa asfáltica para
acessar a camada de base, onde o material compactado empregado na base é
escavado, removido e pesado, sendo na sequencia seco e pesado novamente para
determinar o seu teor de umidade.
O volume específico do orifício oriundo da escavação é determinado pelo seu
enchimento com areia seca e de densidade pré-determinada, proveniente de um
dispositivo de jarro e cone denominado frasco de areia. O peso seco do solo
removido é dividido pelo volume de areia necessária para encher a cavidade,
fornecendo então a densidade do solo compactado. Esta densidade é comparada à
densidade máxima de Proctor obtida anteriormente, resultando na densidade relativa
do solo que acabou de ser compactado.
A Fotografia 11 mostra a realização do ensaio de frasco de areia para
verificação do grau de compactação da camada de base de uma recomposição.
Fotografia 11 – Verificação da compactação pelo método frasco de areia

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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4.2.3 Método “Speedy”
A determinação do teor de umidade do solo pode ser obtida através de um
ensaio realizado na frente de trabalho e em poucos minutos, denominado “Speedy”,
conforme especificado em DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE
RODAGEM (1994), que consiste em se adicionar uma pequena quantidade de solo
úmido a um reservatório metálico hermeticamente fechado, sendo sua tampa
integrada a um manômetro responsável por indicar a pressão interna deste
reservatório. Além do solo úmido, neste reservatório é adicionado também uma
ampulheta de vidro contendo Carbureto de Cálcio (CaC2) e duas esferas de aço.
Após fechado o reservatório, este é vigorosamente agitado para que as esferas de
aço venham a quebrar a ampulheta, fazendo com que o solo úmido entre em contato
com o Carbureto de Cálcio que reage com a água contida no solo, liberando o gás
acetileno (C2H2). A pressão interna deste gás é registrada no manômetro cuja leitura
é comparada com o gráfico do “Speedy”, fornecendo o teor de umidade.
Além do “Speedy”, o teor de umidade do solo pode ser determinado pelo
método da frigideira, onde o solo é aquecido em um recipiente metálico posicionado
sobre um fogareiro até ficar totalmente seco. A massa do solo úmido subtraída da
massa do solo seco resulta na massa de água presente no solo. A Fotografia 12
mostra o conjunto de itens que compõe o “Speedy” e sua forma de armazenamento,
em caixa própria para deslocamentos e realização de ensaios nas frentes de
trabalho.
Fotografia 12 – Equipamento “Speedy”

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

57

4.3

Ensaios de controle tecnológico em laboratório
As amostras dos materiais coletados em baias nos canteiros, de caminhões

nas frentes de serviços ou por meio de extração “in loco” são encaminhadas para o
laboratório de controle tecnológico, onde são ensaiadas e, com os resultados
obtidos, verifica-se a conformidade com base nos parâmetros normativos e/ou faixas
de trabalho pré-determinadas para cada projeto.

4.3.1 Ensaios de Proctor
O ensaio de compactação especificado na ABNT NBR 7182 (2016), elaborado
com base nos princípios básicos da técnica e controle de compactação desenvolvida
pelo Eng. Ralph Proctor em 1933, consiste em determinar a densidade que um solo
atinge quando compactado sob uma dada energia de compactação em diferentes
teores de umidade.
Segundo Campos (2004), para uma dada energia existe um teor de umidade
(umidade ótima) que conduz a um peso específico seco máximo. O ensaio de
Proctor ou Ensaio Normal de Compactação compreende o emprego de um cilindro
com 10cm de diâmetro e capacidade da ordem de 1000cm³, onde se aplicam 26
golpes com soquete de 25N caindo de uma altura de 30,5cm, isso para 3 camadas.
Dependendo do tipo de material a ser ensaiado, deve ser empregada a energia
de compactação mais apropriada, sendo para solos coesivos a energia normal e
para solos granulares como a bica corrida, por exemplo, a energia intermediária ou
modificada, conforme especificado na Tabela 8. Para areias puras não se executa o
ensaio de Proctor.
Tabela 8 – Energias de compactação do ensaio Proctor
Ensaio

Peso
(kg)

Altura Queda
(cm)

Nº de
camadas

Nº de
golpes

Volume
(cm³)

Energia
(kg.cm/cm³)

Proctor
Normal

2,5

30,5

3

26

1000

5,7

Proctor
Intermediário

4,5

45,0

5

26

2000

13,0

Proctor
Modificado

4,5

45,0

5

55

2000

27,0

Fonte: CAMPOS, 2004
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Ainda segundo Campos (2004), o gráfico do ensaio de compactação apresenta
na abcissa o teor de umidade “w”(%) e na ordenada o peso específico seco
“γD”(kN/m³). A umidade ótima e o peso específico máximo não são índices físicos do
solo, pois dependem da energia de compactação, sendo que os pontos ótimos
correspondem a graus de saturação entre 80% e 90%. A Figura 8 mostra o gráfico
característico do ensaio de Proctor que deve ser confeccionado contendo pelo
menos cinco pontos obtidos através de diferentes teores de umidade da mesma
amostra ensaiada, sendo observado o ramo seco no lado esquerdo da curva, o
úmido no direito e a umidade ótima do material indicada no ponto central.
Figura 8 – Gráfico resultante do ensaio de Proctor

Fonte: CAMPOS, 2004

4.3.2 Ensaios de Índice de Suporte Califórnia
O ensaio de Índice de Suporte Califórnia é realizado em laboratório com os
materiais coletados no canteiro das empreiteiras, podendo ser uma bica corrida,
brita graduada simples ou solo. Este procedimento tem como objetivo verificar a
capacidade de suporte do solo após compactação, bem como uma possível
expansão do material.
Segundo ABNT NBR 9895 (2016), o Índice de Suporte Califórnia (ISC) ou
“California Bearing Ratio” (CBR) é a relação, em porcentagem, entre a pressão
exercida por um pistão de diâmetro padronizado necessário à penetração no solo e
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a pressão necessária para que o mesmo pistão penetre a mesma quantidade em
solo-padrão de brita graduada.
Por meio do ensaio de CBR é possível conhecer qual será a expansão de um
solo sob um pavimento, quando este estiver saturado, e fornecer indicações da
perda de resistência do solo com a saturação. Apesar de ter um caráter empírico, o
ensaio de CBR é mundialmente difundido e serve de base para o dimensionamento
de pavimentos flexíveis (FACULDADE DE TECNOLOGIA UNICAMP, 2015).
Conforme ABNT NBR 6457 (2016), a preparação da amostra consiste em secar
50 kg de material (ao sol ou em estufa), sendo após isso realizado o quarteamento
do material, onde são utilizados 5kg que devem passar pelas peneiras nº 4 e nº 19
para execução do ensaio. Este material é ensacado para evitar que fique úmido
novamente. Se o material for um BGS ou Bica Corrida, 7kg são utilizados.
O material seco é depositado em uma bandeja metálica onde se adiciona água
em quantidade adequada para início do processo e a seguir homogeneizado. Para
os próximos pontos que conformam a curva adiciona-se quantidade de 2% sobre a
massa inicial da amostra. Na sequência o material é depositado no cilindro de CBR
com auxílio de uma concha, sendo o número de camadas e golpes indicados
conforme tipo de energia necessária (12 golpes / 5 camadas / soquete grande –
energia normal), (26 golpes / 5 camadas / soquete grande – energia intermediária) e
(55 golpes / 5 camadas / soquete grande – energia modificada).
A umidade é obtida por meio do material que sobra após o arrasamento
realizado no cilindro pós-compactação, que é adicionado em cápsulas que
permanecem em estufa à uma temperatura entre 105ºC e 110ºC por 24 horas.
Após verificação de massa, monta-se novamente o cilindro incluindo a
sobrecarga padrão e extensômetro, permanecendo este cilindro submerso em
tanque com água limpa por 96 horas, sendo as leituras realizadas após 24, 48, 72 e
96 horas e anotadas em formulário próprio. Após 96 horas, o cilindro retirado da
água é posto em repouso na posição inclinada por 15 minutos, seguindo para
ruptura em prensa elétrica. A Fotografia 13 destaca o cilindro com solo submerso
durante o ensaio de CBR.
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Fotografia 13 – Ensaio de CBR sendo realizado

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

4.3.3 Ensaios em misturas betuminosas
Os ensaios realizados nos corpos de prova extraídos da capa de CAUQ visam
determinar a densidade aparente e porcentagem de betume, conforme especificado
em DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (1994) e a
granulometria, conforme especificado em DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM (1998), além da espessura da capa. Para o material
coletado dos caminhões determina-se também a estabilidade corrigida e a fluência.
Os parâmetros utilizados para verificar a conformidade da capa aplicada são
indicados nas especificações do projeto da massa asfáltica e Instrução de Execução
03 da Prefeitura do Município de São Paulo (2009), conforme especificado na
Tabela 9.
Tabela 9 – Parâmetros especificados no projeto e na IE 03/2009
Densidade aparente (g/cm³)

2,350

Porcentagem de betume (%)

5,8 (+/- 0,3)

Estabilidade corrigida (kgf)

Min. 800

Fluência (mm)

2-4

Espessura (cm)
Peneiras (mm)
12,7
9,52
4,76
2,00
0,42
0,177
0,075

3,5 (tráfego leve)
5,0 (tráfego médio)
4,0 de capa + 6,0 de binder (tráfego pesado)
Faixa “V” PMSP - % passante
100
100
75 – 100
50 – 90
20 – 50
7 – 28
3 – 10

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009

61

Estes parâmetros visam garantir um padrão para aceitação da mistura
betuminosa, que se realizada de acordo com estas especificações, resultam em uma
massa de CAUQ apropriada para aplicação e compactação, além de conferir
durabilidade ao pavimento recomposto.

4.4

Considerações finais
Neste capítulo foram apresentados os métodos de controle tecnológico

empregados no processo de recomposição de pavimento. No capítulo que segue
está especificada a descrição dos casos analisados, suas localizações, patologias
constatadas e soluções para os problemas observados.
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5

CASOS ANALISADOS

5.1

Descrições dos casos analisados
Foram analisadas recomposições de pavimentos decorrentes de abertura de

valas provenientes de serviços realizados em redes de saneamento localizadas na
capital de São Paulo (zona leste) e regiões metropolitanas como Arujá, Ferraz de
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. O processo de análise apresentado
neste estudo foi segmentado em três etapas, sendo:


Etapa 1 – auditorias realizadas durante as recomposições de pavimentos;



Etapa 2 – avaliação “in loco” denominada como avaliação de pós-serviços;



Etapa 3 – reavaliação de 50 recomposições analisadas nas etapas 1 e 2.

A Tabela 10 indica os locais das cinquenta recomposições reavaliadas, sendo
os resultados obtidos nesta etapa apresentados integralmente no Anexo B.
Tabela 10 – Locais das cinquenta recomposições reavaliadas
Rua Taíde, 16 - A Alvim
Rua Nhatumani, 82 - A Alvim
Rua Paraisópolis, 274 - A Alvim
Av. António Estevão de Carvalho, s/n - A Alvim
Rua João José de Souza, 26 - A Alvim
Rua Paulo Lopes Leão - Itaquera
Rua Cristóvão de Araújo - Itaquera
Rua Paulo Frontim, 111 - Itaquera
Rua Tomé Malio, 12 b - Itaquera
Rua Almiro Afonso, s/n - Itaquera
Rua Francisco Bucarelli, 26 - Itaquera
Rua Mario Salles de O. Malta, 21 - Itaquera
Rua Fontoura Xavier, 1369 - Itaquera
Rua Mirador, 3 - Itaquera
Rua Impatá, 18 - Itaquera
Av. Alziro Zarur, 397A - Itaquera
Rua Miguel de Cabedo, 6 - Itaquera
Rua Antonio Requião, 74 - S. Miguel
Rua Flor de Boreal, 236 - S. Miguel
Rua Dr. Venâncio O. Lisboa, 330 a - S. Miguel
Rua Romualdo de Souza, 217 - S. Miguel
Rua Capitão Santana Ferreira, 46 - S. Miguel
Av. Antonio Augusto de Lima, 151 - S. Miguel
Rua Arraial de Catas Altas, 188 - S. Miguel
Rua Manuel de Mattos Godinho, 96 - Penha

Rua Baibiri, 20 - Penha
Rua Elvira, 300 - Poá
Rua Ômega, 60 - Poá
Rua Doutor Siqueira Campos, 541 - Poá
Rua Ibiracema, 62 - Poá
Rua João Augusto, 46 - Suzano
Rua Sonia de Melo Batista, 78 - Suzano
Rua Tupi, 42 - Suzano
Rua Dr. Arthur Saboya, 185 - Suzano
Av. Washington Luiz, 735 - Suzano
Rua Barão de Jaceguai, 660 - Suzano
Rua José Gomes Sandim, 87 - Suzano
Rua Castro Alves, 76 - Suzano
Rua António Francisco Silva, 15 - Suzano
Rua Sen. Luis C. Prestes, 620 - Suzano
Rua Rio Tietê, 362 a - Itaquaquecetuba
Rua Taubaté, 642 - Itaquaquecetuba
Rua Dracena, 35 - Itaquaquecetuba
Rua Unifor, 70 - Itaquaquecetuba
Rua Castilho, 60 - Itaquaquecetuba
R. José C. Ferreira, 185 - Itaquaquecetuba
Rua Araraquara, 30 - Itaquaquecetuba
Rua Capela do Alto, 546 - Itaquaquecetuba
Rua dos Canários, 235 - Ferraz
Rua Santo António de Catigeró, 30 - Arujá

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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A Fotografia 14 indica as regiões avaliadas na zona leste da capital de São
Paulo, tendo-se como referência na parte superior da imagem, o Parque Ecológico
do Tietê, compostas pelos bairros Arthur Alvim, Itaquera, Penha e São Miguel.
Fotografia 14 – Regiões onde as avaliações foram realizadas – Zona Leste de São Paulo
Parque Ecológico do Tietê

Regiões

Fonte: Google Earth, 2016

A Fotografia 15 indica as regiões metropolitanas de São Paulo que passaram
por avaliações das recomposições de pavimentos, tendo-se como referência a SP070 (Rodovia Ayrton Senna da Silva) e a SP-021 (Rodoanel Mário Covas).
Fotografia 15 – Regiões onde as avaliações foram realizadas – Municípios adjacentes a SP

SP 021

SP 070

Regiões

Fonte: Google Earth, 2016
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A Etapa 1, destinada a auditorias realizadas durante o processo de
recomposição do pavimento, contemplou um prazo de oito meses (abril/15 a
novembro/15) e em endereços diversos das regiões citadas.
A Etapa 2, destinada a avaliação “in loco”, denominada como avaliação de pósserviços, compreendeu um prazo de doze meses (dezembro/14 a novembro/15) e
contemplou a coleta de amostras por extração, também realizada em endereços
diversos das regiões leste da cidade de São Paulo e cidades metropolitanas
adjacentes.
Por fim, a Etapa 3 do processo de análise que contemplou a reavaliação de
cinquenta recomposições previamente analisadas nas etapas 1 e 2 e compreendeu
um prazo de dois meses (setembro/16 a outubro/16), esta etapa objetivou verificar a
situação atual destas recomposições, resultando em um parecer conclusivo com
base no conceito de “causa x efeito”.
Os resultados das avaliações durante o processo de recomposição (etapa 1),
das avaliações de pós-serviços (etapa 2) e das reavaliações das cinquenta
recomposições de pavimentos (etapa 3), estão apresentados no capítulo 6 deste
estudo.
Complementarmente

foram

realizados

dois

programas

experimentais

objetivando testar o desempenho de materiais que podem contribuir para melhorar a
qualidade final das recomposições de pavimentos decorrentes de aberturas de
valas, sendo importante ressaltar que estas aplicações não eliminam e/ou
substituem as práticas de engenharia aprovadas e reconhecidas por entidades do
setor.
Um dos programas testou o agregado reciclado de concreto como base da
recomposição, enquanto o outro avaliou o desempenho do reforço da camada de
CAUQ com emprego da grelha de fibra de carbono pré-betuminada.

5.1.1 Auditorias durante o processo de recomposição (etapa 1)
As equipes que realizam intervenções em redes de saneamento têm seus
processos auditados por empresas de gerenciamento e fiscalização responsáveis
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por verificar se as normas técnicas e instruções de serviços estão sendo atendidas
durante a execução dos trabalhos. Esta modalidade de auditoria é empregada pela
SABESP, porém, outras concessionárias responsáveis por intervenções em redes
de infraestrutura urbana, também mantêm programas semelhantes de fiscalização.
Os profissionais responsáveis pelas auditorias técnicas de conformidade são
geralmente tecnólogos civis que utilizam como ferramenta de trabalho uma lista de
verificação contendo todas as etapas do processo de execução, desde a abertura da
vala até a recomposição do pavimento, conforme modelo apresentado no Anexo C.
Segundo SABESP (2010), as auditorias são realizadas por amostragem, ou
seja, os tecnólogos solicitam diariamente uma listagem contendo a programação dos
serviços que serão realizados naquele dia e escolhem aleatoriamente as frentes que
serão acompanhadas, sendo estipulado o mínimo de seis auditorias/dia.
Os acompanhamentos realizados pelos tecnólogos em cada frente de trabalho
ficam restritos as etapas em que se encontram no ato de suas chegadas, não sendo
necessário que o mesmo permaneça no local até o final da recomposição, ou seja,
as auditorias são realizadas em alguns casos na fase de abertura da vala, em outros
durante o reaterro ou até na fase de recomposição da capa.
As informações coletadas pelas equipes de auditoria são compiladas em um
relatório mensal utilizado para indicar quais etapas do processo de execução
necessitam de ações corretivas. Tais informações foram tabeladas e detalhadas no
capítulo 6 deste estudo, sendo estas relacionadas com as:


Condições de segurança nas frentes de trabalho;



Aberturas de valas;



Execução das atividades na rede de saneamento; e



Recomposições dos pavimentos.

Além dos critérios de avaliação estipulados pela lista de verificação, foram
realizadas entrevistas com os tecnólogos civis, objetivando coletar dados adicionais
sobre possíveis dificuldades e problemas decorrentes do processo de intervenções
em redes subterrâneas de saneamento e recomposição de pavimentos.
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5.1.2 Avaliações de pós-serviços c/ coleta de amostras (etapa 2)
A avaliação “in loco” dos serviços realizados e a coleta dos materiais por meio
de extração é denominada como avaliação pós-serviços, que deve ser realizada em
conformidade com a especificação do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (2004). Esta etapa consiste em realizar uma vistoria no local onde foi
realizada a recomposição do pavimento, observando-se os seguintes aspectos:
 Regularidade da superfície do pavimento em relação ao greide
existente, devendo ser inferior a 5 mm;
 Superfície lisa e isenta de pontos de depressões, fissuras e trincas;
 Junta ajustada ao greide do pavimento existente;
 Presença de vazamentos (água ou esgoto).
A coleta por extração dos materiais utilizados para recompor o pavimento é
realizada após a avaliação “in loco” e conta com o auxílio de uma máquina extratora
rotativa elétrica, sendo sua broca do tipo diamantada e com diâmetro de 160 mm,
para cortar e coletar a capa asfáltica. Este procedimento pode ser realizado também
com uso de marreta e talhadeira.
O testemunho proveniente da extração da capa asfáltica é depositado em saco
plástico juntamente com a ficha de identificação do serviço, onde são indicadas as
informações necessárias, como o dia, o local exato e o tipo (extratora ou talhadeira)
da extração realizada.
Na sequência é escavado o material de base até chegar à camada de subbase, realizando-se medições das espessuras das camadas de capa e de base.
Além destes procedimentos, realiza-se por amostragem (não são realizadas em
todas as intervenções de pós-serviços), a verificação do grau de compactação e teor
de umidade do material utilizado como sub-base do pavimento por meio da cravação
de cilindro, conforme procedimentos citados no item 4.2.
Esta etapa do processo de avaliação contemplou cinquenta locais que também
foram objeto da etapa de reavaliação e estão todos relacionados no capítulo 6.
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5.1.3 Reavaliações das recomposições (etapa 3)
Foram reavaliadas cinquenta recomposições de pavimentos decorrentes de
aberturas de valas, sendo a escolha destes locais as intervenções que passaram
pelas etapas 1 e 2 abordadas nos itens anteriores. Optaram-se também pelas
recomposições que foram avaliadas integralmente, ou seja, aquelas onde também
se verificou o grau de compactação da camada de sub-base.
Para cada reavaliação foram especificados os seguintes critérios:
 Local da intervenção;
 Grau de compactação da camada de sub-base (avaliação de pós-serviços);
 Teor de umidade da camada de sub-base (avaliação de pós-serviços);
 Datas da recomposição, do pós-serviço e da reavaliação;
 Tempo de exposição da recomposição;
 Situação atual da recomposição; e
 Status da recomposição em relação à avaliação de pós-serviços.
O tempo de exposição das recomposições reavaliadas variou de dezoito a vinte
e três meses, sendo o tráfego de veículos liberados durante todo este tempo. Vale
ressaltar que em sete casos o pavimento foi refeito a pedido da concessionária
responsável pela intervenção ou pela própria prefeitura, não sendo possível realizar
a comparação com o serviço realizado na época do fechamento da vala.
Das cinquenta intervenções reavaliadas foram selecionados dois casos a fim
de exemplificar o trabalho desenvolvido na Etapa 3.
A Fotografia 16 apresenta a localização do “caso 1”, intervenção realizada na
Rua Tomé Málio, 12 em Itaquera – São Paulo – SP, que fica próxima ao Terminal da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos José Bonifácio e ao Centro
Educacional Unificado Jambeiro.
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Fotografia 16 – Local da reavaliação (caso 1)
Terminal da CPTM José Bonifácio

Centro Educacional Unificado Jambeiro

Local

Fonte: Google Earth, 2016

Nas Fotografias 17 a 19 está apresentado o “caso 1”, onde a sequencia de
fotografias mostram a vista geral da recomposição; ocorrência de afundamento e
trincas de bordas; abertura de “janela” para medir a espessura das camadas (capa e
base) e cravação de cilindro na camada de sub-base.
Fotografia 17 – Vista da recomposição na Rua Tomé Málio, 12 – Itaquera

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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Fotografia 18 – Afundamento e trinca de borda da recomposição

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
Fotografia 19 – Abertura de “janela” na capa asfáltica e cravação de cilindro na camada de
sub-base

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

A Fotografia 20, ainda do “caso 1”, é referente ao processo de reavaliação que
ocorreu após um prazo de 20 meses da recomposição do pavimento, sendo que
neste caso a comparação não pôde ser realizada, uma vez que o pavimento da via
foi refeito integralmente pela prefeitura municipal da cidade de São Paulo.
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Fotografia 20 – Vista do recapeamento realizado na Rua Tomé Málio, 12 – Itaquera

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

A Fotografia 21 apresenta a localização do “caso 2”, intervenção realizada na
Rua João Augusto, 46 em Suzano/SP, que fica próximo ao km 111 do Rodoanel
Mário Covas (pista interna).
Fotografia 21 – Local da reavaliação (caso 2)

Rodoanel Mário Covas (km 111)

Local

Fonte: Google Earth, 2016
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O “caso 2” apresentado na sequencia de fotografia a seguir refere-se à
recomposição realizada na Rua João Augusto, 46 em Suzano/SP, onde foi possível
realizar o comparativo entre a situação avaliada na intervenção de pós-serviços e
após um período de 21 meses. As Fotografias 22 e 23 mostram a avaliação de pósserviços.
Fotografia 22 – Afundamento e trinca de borda da recomposição da Rua João Augusto, 46

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
Fotografia 23 – Abertura de “janela” na capa asfáltica e cravação de cilindro na camada de
sub-base

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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A Fotografia 24 mostra a reavaliação da recomposição realizada após o tempo
de exposição citado (21 meses), possibilitando uma comparação entre a situação
anterior e a atual, verificando-se que houve piora no estado atual desta intervenção,
com aumento do afundamento de 2,5cm para 4,0cm.
Fotografia 24 – Reavaliação da recomposição da Rua João Augusto, 46 – Suzano

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Em relação aos dois casos apresentados como exemplos, a situação inicial
avaliada foi exatamente a mesma, onde observaram-se afundamentos; trincas de
bordas; sobreposição de capa asfáltica; grau de compactação e teor de umidade em
desacordo com as especificações, porém no ato da reavaliação da Rua Tomé Málio,
12, em Itaquera, verificou-se que houve recomposição da capa asfáltica da via toda,
resolvendo o problema, enquanto na Rua João Augusto, 46 em Suzano o pavimento
não foi refeito e a recomposição apresentou piora de seu estado inicial.
A compilação dos resultados e a frequência das patologias registradas durante
o processo de reavaliação das recomposições estão apresentadas no capítulo 6,
sendo a descrição dos resultados obtidos citados integralmente no Anexo B deste
estudo.
As ações preventivas para o processo de recomposição de pavimento, além
daquelas descritas no decorrer deste estudo e tomando-se como base os problemas
observados nos casos 1 e 2, são apresentadas na Tabela 11 e devem ser
observadas para as futuras recomposições.
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Tabela 11 – Ações preventivas para evitar possíveis patologias em recomposições de
pavimentos
Fase do serviço

Ação preventiva

Ajuste recomendado

Corte da capa com equipamento
adequado favorecendo a
conformação da junta e
respeitando o espaçamento de
10cm em relação à borda da vala.

Abertura da vala

Recomposição de subbase e base

Recomposição de capa

Emprego de solo isento de
contaminação e com porcentual de
umidade aceitável.
Compactação realizada em
camadas de 20cm eliminando o
máximo de vazios possível.
Aplicar imprimação com tempo
seco e nunca com temperaturas
inferiores à 10ºC, atentar para as
laterais de abertura da capa.
Utilizar o CAUQ com temperatura
entre 120ºC e 177ºC, compactando
com equipamento apropriado.

Emprego da Serra Clipper.

Ajuste do teor de umidade dentro
da faixa de mais ou menos 2% da
umidade ótima obtida em
laboratório.
Uso de compactadores
pneumáticos ou percussão,
obtendo GC≥95% em relação ao
PN de laboratório.
Aplicação de emulsões asfálticas
de ruptura rápida a uma taxa de
0,4 a 0,6 l/m².
Compactador do tipo placa
vibratória ou rolo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

5.2

Programas experimentais
A busca pelo avanço operacional que confere melhoria no processo de

recomposição de pavimentos decorrentes de aberturas de valas é uma das metas
do Time de Desenvolvimento Tecnológico - TDT da SABESP, em especial da
Unidade Metropolitana Leste – ML. Este conceito tem como base garantir um serviço
de qualidade, durável e que assegure a integridade dos usuários da via pública.
Para

tanto,

foram

propostos

testes

com

materiais

inovadores

para

recomposições de pavimentos decorrentes de aberturas de valas, sendo um deles o
agregado reciclado de concreto empregado como base do pavimento e o outro a
grelha pré-betuminada de fibra de carbono empregada como reforço e aplicada
entre a camada de base e de capa asfáltica.

5.2.1 Vala teste com uso de agregados reciclados de concreto
Por se tratar de um material pouco estudado, foi realizada uma verificação das
propriedades físicas e do desempenho da composição reciclada de concreto,
denominada bica corrida, no atendimento aos critérios estabelecidos pela SABESP
para os serviços de recomposição de pavimentos em vias públicas.
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O agregado reciclado de concreto é uma boa alternativa de material a ser
utilizado para recompor bases de valas abertas nos pavimentos, não só porque
apresentou bons resultados na aplicação teste ao qual foi submetida e apresentada
neste estudo, mas por contribuir com o meio ambiente, já que é um material passível
de reaproveitamento, evitando-se assim o destino para bota-foras.
De acordo Brasil (2002), resolução nº 307 do Concelho Nacional do Meio
Ambiente, o agregado reciclado de concreto empregado para recomposição de base
de pavimentos é classificado como Classe A, ou seja, como resíduo reutilizável ou
reciclável como agregado, tais como: a) de construção, demolição, reformas e
reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento
etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de
obras. A Fotografia 25 mostra a compactação da camada de base recomposta com
agregado reciclado de concreto.
Fotografia 25 – Base constituída por agregado reciclado de concreto sendo compactada

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Segundo Waste & Resouces Action Programme (2007), muitas empresas que
buscam ou que pretende manter acreditação da ABNT NBR ISO 14001 (2015),
norma internacional para sistemas de gestão ambiental, utilizam materiais reciclados
para recomposição de pavimentos decorrentes de aberturas de valas, medindo
desempenho de indicadores de materiais que deixam de ir para aterros ou de
quantidade de materiais que conseguem reaproveitar; estas informações servem de
base para o rastreamento de desempenho dentro de sua cadeia de fornecimento.
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Ainda segundo Waste & Resouces Action Programme (2007), os benefícios da
realização das medições de desempenho dos processos de reciclagem de materiais
decorrentes de escavações de valas fazem parte de ações visando um
desenvolvimento sustentável.
Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2010),
a escolha de materiais apropriados para o processo de recomposição de valas é
fundamental para evitar retrabalho e garantir segurança e conforto aos usuários das
vias de tráfego de veículos. Pensando nisso, foi realizada uma recomposição de
pavimento experimental, onde se empregou o agregado reciclado de concreto como
base, material este proveniente do reprocessamento de resíduos oriundos da
demolição de estruturas de concreto.
Neste cenário, além de buscar um material alternativo para emprego como
base de pavimentos, um fator positivo do uso dos agregados reciclados de resíduos
de construção civil (RCC), segundo os requisitos gerais e específicos para utilização
em pavimentos especificados na ABNT NBR 15116 (2004) e apresentados nas
Tabelas 12 e 13, está relacionado à redução dos impactos ambientais gerados pela
indústria da construção, entre os quais, segundo Waste & Resouces Action
Programme (2005), pode-se destacar a redução da necessidade de extração de
matérias primas, utilização de espaços em aterros e deslocamentos com transporte
dos resíduos, conforme citado anteriormente neste estudo. A Tabela 12 apresenta
os requisitos gerais para agregados reciclados de origem RCC, em especial no que
se refere a suas propriedades.
Tabela 12 – Requisitos gerais para agregado destinado a pavimentação
Propriedades
Composição granulométrica
Dimensão máxima característica
Índice de forma
Teor de material passante na peneira de 0,42mm
Materiais não minerais de
1)
Contaminantes:
mesmas características
teores máximos em Materiais não minerais de
relação à massa do características distintas1)
agregado reciclado
Sulfatos

Agregado reciclado classe A
Graúdo
Miúdo
Não uniforme e bem graduado com
coeficiente de uniformidade Cu > 10
≤ 63mm
≤3
Entre 10% e 40%
2
3
2

1) Exemplos de materiais não minerais: madeira, plástico, betume, materiais carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos.

Fonte: ABNT NBR 15116, 2004
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A Tabela 13 apresenta os requisitos específicos para agregados reciclados de
origem RCC, em especial no que se refere a sua aplicação.
Tabela 13 – Requisitos específicos para agregado destinado a pavimentação
ISC (CBR)
%

Expansibilidade
%

Energia de
compactação

de

≥ 12

≤ 1,0

Normal

Material para execução de
revestimento primário e sub-base

≥ 20

≤ 1,0

Intermediária

Material para execução de base
1)
de pavimento

≥ 60

≤ 0,5

Intermediária ou
modificada

Aplicação
Material para execução
reforço de subleito

1) Permitido o uso como material de base somente para vias de tráfego com N ≤ 106 repetições do eixo padrão de 8,2 tf
(80kN) no período de projeto.

Fonte: ABNT NBR 15116, 2004

Ainda segundo a ABNT NBR 15116 (2004), os materiais que não atenderem
aos requisitos da tabela 13 podem ser estabilizados granulometricamente pela
adição de cimento Portland ou cal hidratada.
A vala experimental foi executada dia 07/02/2014 na Rua Salvador da Silva,
esquina com a Estrada Dom João Neri, no Itaim Paulista – São Paulo – SP e
perpendicularmente ao sentido da via, em toda a extensão, ou seja, comprimento de
7,30m, largura de 0,80m e com profundidade também de 0,80m, onde foi executada
a aplicação de bica corrida reciclada, logo após a compactação do fundo da vala. O
pavimento recomposto foi do tipo asfáltico e a recomposição da base foi efetuada
em 2 camadas com espessuras iguais e aproximadas de 0,25m. A compactação foi
realizada através do uso de compactador a percussão e do tipo pneumático; para a
verificação da qualidade da compactação utilizou-se o método do Frasco de Areia a
cada camada, sendo a umidade do material determinada pelo método da frigideira.
Após a compactação das camadas o serviço seguiu com a aplicação da
imprimação asfáltica ligante, onde se utilizou a emulsão catiônica de ruptura rápida
RR-2C e posterior camada de CAUQ Faixa V, compactada com placa vibratória,
conforme especificado na Instrução de Execução Nº 03 (PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, 2009).
Em complementação à avaliação do processo de recomposição da vala
experimental ocorrida no dia 07/02/14 foi elaborada uma intervenção pós-serviço
decorridos 19 meses do fechamento da vala. Nesta reavaliação foram observados
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aspectos de integridade do pavimento recomposto, principalmente no que diz
respeito ao surgimento de possíveis patologias, sendo também, segundo ABNT NBR
7185 (2016), realizada novamente a verificação da qualidade de compactação pelo
método do Frasco de Areia, tendo-se a umidade do material determinada em
laboratório, com uso de estufa.
Os itens verificados na reavaliação foram:
 Superfície do pavimento recomposto;
 Junta entre capa do pavimento recomposto e o já existente;
 Grau de compactação da base por meio do frasco de areia; e
 Avaliação da capa asfáltica por meio de ensaios de laboratório.

5.2.2 Vala teste com uso de reforço de pavimento
Com objetivo de verificar o desempenho de valas recompostas com aplicação
de material específico para reforço de pavimentos, foi realizado no dia 18/05/2016
um teste em uma vala pontual na Rua Niterói, 237 em Itaquaquecetuba, sendo o
tráfego local do tipo leve, conforme classificação das vias especificada em
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO (2004) e apresentada na Tabela 14.
Tabela 14 – Classificação das vias – Tráfego Leve
Função
predominante

Via local

Tráfego
previsto

Leve

Vida de
projeto

10

Volume inicial da faixa
mais carregada
Veículo
leve

Caminhões e
ônibus

100
a
400

4
a
20

N

1)

N característico

2)

4

2,7 x 10
a
5
1,4 x 10

5

10

1) Número de operações do eixo padrão de 80kN; 2) Número de operações do eixo padrão de 82kN (vida útil de projeto)

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2004

O material empregado na vala teste foi do tipo grelha de fibra de carbono prébetuminada, aplicada pela equipe de recomposição de capa asfáltica da empreiteira,
juntamente com o especialista indicado pelo próprio fabricante do produto.
Para este teste foi definida uma estratégia prática, com objetivo de avaliar o
desempenho do reforço de pavimento, sendo escolhidas duas valas recompostas
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pelas mesmas equipes (de reaterro e de reposição de capa asfáltica) e na mesma
faixa de rolamento da via de tráfego, sendo uma vala com aplicação do reforço e a
outra sem. Esta metodologia buscou minimizar a interferência do fator humano
durante a recomposição do pavimento, mantendo similar a característica executiva
de ambas as valas, podendo-se afirmar que a carga aplicada sobre ambas
recomposições foi exatamente a mesma e garantir um comparativo confiável, em um
teste realizado em condições reais de uso da via de tráfego de veículos.
O custo de aplicação da grelha foi de R$ 70,00/m² (referência: outubro/2016),
totalizando nesta aplicação teste o valor de R$ 217,00, um custo relativamente alto
quando comparado aos valores pagos pela concessionária para recomposição do
pavimento, porém, em situações específicas onde interdições rotineiras são
indesejáveis, esta aplicação poderá ser considerada, pois ao se evitar a ocorrência
de fissuras na camada de capa do pavimento, aumenta-se consideravelmente a vida
útil da recomposição, evitando-se futuras interrupções da via. A Fotografia 26 mostra
o posicionamento das recomposições realizadas na mesma faixa de rolamento da
Rua Niterói, 237 em Itaquaquecetuba.
Fotografia 26 – Posição das recomposições na via

5,0m

10,0m

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Buscou-se assegurar as condições mínimas do processo de recomposição das
camadas de base e sub-base, em conformidade com as especificações e normas
vigentes, isto através da execução dos ensaios de controle tecnológico, sendo
realizado o frasco de areia para base e a cravação de cilindro para sub-base. A
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Fotografia 27 mostra a realização do ensaio de frasco de areia para determinação
do Grau de Compactação (GC) da camada de base da recomposição.
Fotografia 27 – Ensaio do frasco de areia na camada de base

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Para este evento foi realizado um recorte de 0,30m da capa asfáltica, a partir
da borda de abertura da vala, para garantir a ancoragem da grelha de fibra de
carbono pré-betuminada. As dimensões das valas estão apresentadas na Fotografia
28, sendo a distância entre os eixos das valas igual a 3,50m.
Fotografia 28 – Dimensões das valas e projeção do recorte para ancoragem da grelha

1,30m
0,72m
3,50m
1,55m
0,30m
2,00m

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Na sequencia, foi realizada a imprimação de acordo com o especificado no
item 2.1.5 deste estudo e apresentado na Fotografia 29.
Fotografia 29 – Imprimação da base e laterais da capa existente

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

A grelha de fibra de carbono pré-betuminada foi posicionada e aquecida com
maçarico para aderir à imprimação, conforme mostra a Fotografia 30. Por fim,
aplicou-se uma camada de 5cm de espessura de CAUQ à temperatura de 160ºC,
apresentada na Fotografia 31, tendo-se amostra desta massa coletada para ensaio
Marshall em laboratório, de acordo com o item 4.3.3 deste estudo.
Fotografia 30 – Execução do aquecimento da grelha com maçarico

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Fotografia 31 – Recomposição da capa asfáltica com reforço de pavimento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Após três meses de aplicação, foram realizadas vistorias nos locais para
avaliação das condições atuais das valas recompostas (com e sem o emprego de
reforço de pavimento); em especial, observou-se se haviam ocorrido recalques,
fissuras ou trincas, sendo os resultados indicados no capítulo 6 deste estudo.

5.3

Considerações finais
Neste capítulo foi descrito o método de análise dos casos investigados de

recomposições de pavimentos decorrentes de aberturas de valas e exemplos deste
processo, bem como sugestões de ações preventivas para evitar a ocorrência das
patologias citadas. Além disso, destacaram-se dois programas experimentais a fim
de testar o desempenho de materiais inovadores no processo de recomposição de
pavimentos. No capítulo que segue estão apresentados os resultados obtidos nas
intervenções realizadas, bem como, as conclusões específicas de cada etapa
avaliada.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1

Resultados de avaliações de campo
As avaliações realizadas nas frentes de trabalho têm caráter qualitativo e

indicam a conformidade do processo de execução durante a recomposição do
pavimento e também após sua execução, ou seja, além dos resultados obtidos pelas
equipes que acompanham os serviços no ato da recomposição do pavimento (etapa
1), foram compiladas também as informações sobre as intervenções realizadas pela
equipe de pós-serviços (etapa 2) e de reavaliação das recomposições (etapa 3).
Estas, por sua vez, expressam a qualidade final da recomposição do pavimento
após a liberação do local recomposto para o tráfego de veículos. Vale ressaltar que
a grande maioria das recomposições de pavimentos auditadas pelas equipes de
campo foi realizada em vias locais (tráfego leve) e em vias coletoras (tráfego médio).
A lista de verificação utilizada para nivelar os critérios de avaliação entre os
tecnólogos civis, apresentada no Anexo C, foi base para obtenção dos indicadores
que retratam os desvios ocorridos durante as recomposições de pavimentos
decorrentes de aberturas de valas, porém levaram-se em consideração também
entrevistas realizadas com os tecnólogos, a fim de garantir que outros possíveis
fatores importantes não fossem desconsiderados.

6.1.1 Resultado das avaliações durante processo de execução
Durante a execução das recomposições de pavimentos, as auditorias
realizadas pelos tecnólogos civis indicaram o panorama apresentado na Tabela 14,
sendo estes os fatores com maior incidência de desvios. Importante ressaltar que
outros fatores foram relatados pelos tecnólogos durante a etapa de entrevistas,
porém com menos incidência de casos registrados, são eles:
 Espessuras das camadas de recomposição inadequadas;
 Compactação de base e sub-base em desacordo às especificações;
 Não realização do recorte da capa asfáltica para conformar à junta; e
 Imprimação realizada sobre superfície suja.
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A Tabela 15 destaca os dois desvios mais recorrentes registrados durante o
processo de recomposição de pavimentos e que podem afetar o desempenho
técnico da vala; além disso, indica o porcentual de casos em relação ao total de
auditorias do mês avaliado.
Tabela 15 – Principais desvios observados durante o processo de recomposição de
pavimentos
Mês

Total de
auditorias
no mês

abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15

437
426
422
385
450
432
463
351

Realização da envoltória
de areia
Quantidade de
Não
não
conformidades/
conformidades
Auditorias
29
7%
10
2%
30
7%
4
1%
6
1%
0
0%
0
0%
0
0%

Separação de material descartável
do aproveitável
Quantidade de
Não
não
conformidades/
conformidades
Auditorias
4
1%
0
0%
24
6%
7
2%
17
4%
22
5%
52
11%
25
7%

Fonte: Egis, 2015

A Figura 9 ilustra os resultados apresentados na Tabela 15 e destaca que a
não separação do material descartável do aproveitável está presente em quase
todos os meses analisados, situação que compromete a qualidade da compactação
da camada de sub-base, pois os resíduos contaminantes sólidos dificultam a coesão
das partículas do solo e favorecem a ocorrência de vazios na camada. Este desvio
apresentou aumento gradativo de jul/15 a out/15 onde atingiu o pico de 11%. No
mês seguinte os registros dos desvios apresentaram queda, mas ainda indicando
necessidade do emprego de ações corretivas.
Figura 9 – Gráfico dos desvios observados nas recomposições de pavimentos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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As avaliações realizadas durante o processo de recomposição de pavimentos
indicaram desvios menos recorrentes, que não foram contabilizados neste estudo,
mas também podem comprometer a durabilidade pavimento recomposto, entre os
quais se destacam as espessuras inadequadas das camadas de recomposição do
pavimento e a ocorrência de falhas operacionais em relação ao fato de não se
compactar as camadas de base e sub-base, conformando espessuras de no máximo
20cm cada, também contribui para não se obter um grau de compactação mínimo de
95% do Proctor Normal, recomendado na especificação dos serviços.
Vale ressaltar que a imprimação realizada sobre superfície suja, com presença
de poeira ou qualquer outro resíduo proveniente do processo de remoção do
pavimento recomposto, impede uma aderência eficiente das interfaces da base e da
capa asfáltica, situação observada em apenas três avaliações realizadas.
O recorte de 10cm da capa asfáltica em relação à borda de abertura da vala é
fundamental para conformação das juntas entre a capa asfáltica nova e o pavimento
existente e não foi observado em nenhuma das intervenções reavaliadas.

6.1.2 Resultados das avaliações “in loco” de pós-serviços
As avaliações “in loco” das recomposições de pavimentos realizadas pela
equipe de pós-serviços (etapa 2) foram compiladas e apresentadas na Tabela 16
que detalha as juntas, as espessuras das camadas, as regularidade das superfícies
e a existência de fissuras ou trincas.
Nestas intervenções foram extraídas amostras da capa asfáltica e de material
empregado na camada de sub-base, que foram encaminhadas ao laboratório para
realização dos respectivos ensaios, cujos resultados estão apresentados no item
6.2. deste estudo.
A junta não ajustada com o greide, que é a falta de conformação da superfície
da capa asfáltica recém-aplicada com a capa asfáltica existente, se destaca
negativamente por apresentar a maior incidência de não conformidades, sendo
observada em mais de 97% das intervenções. Isso ocorre principalmente pela falta
do recorte indicado no item 2.1.5 deste estudo. Na sequência, vem a espessura da
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camada de base inferior ao apresentado na especificação dos serviços e de acordo
com o tipo de tráfego da via, sendo observado desvio em mais de 96% das
intervenções. A irregularidade da superfície, em magnitude superior a 0,5cm em
relação ao greide existente, foi registrada em mais de 95% das intervenções
realizadas. Por fim, a superfície com depressões, fissuras e trincas, foi observada
em mais de 75% dos casos.
Tabela 16 – Histórico com avaliações “in loco” da equipe de pós-serviços
Mês

Indicador

Junta não Espessura da
ajustada camada de base
com o
inferior ao
greide
especificado

Irregularidade da
superfície do
pavimento com o
greide superior a
0,5cm

Superfície com
depressões,
fissuras e
trincas

Quant. ensaios

29

29

29

29

Quant. não conf.

26

29

23

15

Quant. ensaios

20

20

20

20

Quant. não conf.

19

19

20

15

Quant. ensaios

33

33

33

33

Quant. não conf.

33

31

33

23

Quant. ensaios

32

32

32

32

Quant. não conf.

29

32

30

19

Quant. ensaios

57

57

57

57

Quant. não conf.

57

55

54

43

Quant. ensaios

20

20

20

20

Quant. não conf.

20

20

20

12

Quant. ensaios

28

28

28

28

Quant. não conf.

27

25

28

25

Quant. ensaios

28

28

28

28

Quant. não conf.

28

28

27

25

Quant. ensaios

30

29

30

30

Quant. não conf.

30

29

29

19

Quant. ensaios

27

27

27

27

Quant. não conf.

27

26

27

25

Quant. ensaios

34

34

34

34

Quant. não conf.

33

30

32

29

Quant. ensaios

22

22

22

22

Quant. não conf.

21

22

21

22

Quantidade de ensaios

360

359

360

360

Quantidade de não
conformidades

350

346

344

272

dez/14

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

jul/15

ago/15

set/15

out/15

nov/15

Fonte: Egis, 2015
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O fator de avaliação que é o resultado da divisão do total de não
conformidades pelo total de intervenções realizadas é expresso em porcentagem e
indica a incidência de não conformidades em cada critério avaliado, este resultado
está apresentado na Figura 10.
Figura 10 – Gráfico do fator de avaliação “in loco” da capa asfáltica

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Através do índice de gravidade apresentado no gráfico da Figura 12 podem-se
observar

quais

destes

indicadores

causam

patologias

graves

nas

valas

recompostas, informação que pode ser confirmada através do processo de
reavaliações das recomposições de pavimentos (etapa 3) apresentado no item 6.1.3.
A classificação adotada para este índice de gravidade vai de 1 a 5, sendo 1 a menor
e 5 a maior, isto com base no conceito de durabilidade da recomposição.
Figura 11 – Gráfico do índice de gravidade da avaliação “in loco” da capa asfáltica

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

O conjunto de causas que originam a patologia classificada como a mais grave
(superfície com depressões, fissuras e trincas) e registrada em mais de 75% das
avaliações realizadas, compreende falhas no processo de compactação das
camadas da recomposição; tipos de solo empregado na sub-base e desvios em
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relação ao traço definido para camada de capa asfáltica. Tais constatações
baseiam-se nos resultados dos ensaios de laboratório realizados com amostras
coletadas e apresentados no item 6.2, entre os quais se destacam:


Em mais de 68% dos casos GC não atendeu a especificação;



Em mais de 66% o desvio de umidade ficou fora da faixa estipulada;



Das 5 amostras de solos ensaiadas apenas 1 atingiu o CBR ≥ 12%
especificado;



Em mais de 94% das amostras a compactação da camada de capa
asfáltica não atendeu o especificado;

Outro indicador classificado como grave é referente à espessura da camada de
base inferior ao especificado, proveniente de falhas no processo executivo das
recomposições e que compromete seu desempenho estrutural.

6.1.3 Resultados do processo de reavaliação das recomposições
Os resultados das reavaliações das recomposições realizadas em cinquenta
locais estão detalhados no Anexo B e indicam a situação atual de cada
recomposição, além do comparativo com avaliação de pós-serviços.
As informações obtidas no processo de reavaliação das recomposições
possibilitou uma análise com base no conceito de “causa x efeito”, sendo atribuídos
às causas, os desvios registrados nos processos operacionais e/ou materiais
inadequados empregados. Em relação aos efeitos, são atribuídos a este quesito, os
defeitos ocorridos na recomposição após a liberação da via para o tráfego de
veículos.
Das cinquenta intervenções foram reavaliadas e comparadas com a situação
registrada na avaliação de pós-serviços, constatando-se que:


Sete recomposições foram refeitas e não puderam ser comparadas;



Vinte e sete recomposições mantiveram as mesmas observadas durante
a intervenção de pós-serviços; e



Dezesseis recomposições apresentaram piora em seu estado geral.
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Através dos resultados de laboratório apresentados no item 6.2, observa-se
que em apenas 34% das recomposições o GC e o desvio de umidade atendem às
especificações, desta forma, conclui-se que as principais causas responsáveis pelos
efeitos registrados estão relacionadas às falhas no processo de compactação
(incluindo falhas de execução ou material com umidade fora da faixa de trabalho).
Outras causas registradas estão relacionadas com a sobreposição da capa de
CAUQ, realizada como ajuste para conformar a junta, e a diferença superior a 0,5cm
da superfície da recomposição com o nível do greide.
Os principais efeitos (defeitos) registrados foram relacionados a afundamentos,
trincas de bordas e trincas generalizadas, que favorecem a infiltração de água de
chuva e reduzem consideravelmente a vida útil da recomposição.
Dos sete locais onde os serviços foram refeitos, duas situações foram por
iniciativa da Prefeitura que recapeou integralmente a via, e os outros cinco casos por
solicitação da concessionária. Nestes retrabalhos são trocados os materiais das
camadas de sub-base, de base e de capa e ocorrem por conta da empreiteira que
executou o serviço, não gerando custo para concessionária. Esta demanda é
originada quando a fiscalização da concessionária constata o problema ou através
de solicitações da própria população que entra em contato com a concessionária.
A Figura 12 apresenta os resultados do grau de compactação e do teor de
umidade da camada de sub-base registrados nas cinquenta intervenções que
passaram pelo processo de reavaliação, podendo ser observados que nos maiores
afundamentos ocorridos, o teor de umidade estava acima do especificado, sendo
estas as intervenções: nº15 (afundamento de 4,5cm); nº28 (afundamento de 5,0cm);
nº31 (afundamento de 4,0cm); nº44 (afundamento de 7,0cm) e nº46 (afundamento
de 4,0cm).
Outras intervenções onde foram observados recalques, porém, menos
significativos, também apresentaram teor de umidade fora do aceitável e GC inferior
a 95% do Proctor Normal, sendo destacadas as seguintes intervenções: nº10
(afundamento de 2,5cm); nº40 (afundamento de 2,5cm); nº41 (afundamento de
2,0cm); e nº50 (afundamento de 2,0cm).

89

Em algumas situações, apesar da camada de sub-base apresentar resultados
fora dos parâmetros especificados, estas não resultaram em afundamento da
recomposição, fato que pode estar diretamente relacionado com a baixa capacidade
de carga aplicada pelo tráfego local, sendo destacadas as seguintes: nº22; nº25;
nº32; e nº39.
Nas intervenções que apresentaram resultados satisfatórios nos ensaios
realizados na camada de sub-base e mesmo assim ocorreram afundamentos, são
possíveis casos de falhas no processo de compactação da camada de capa asfáltica
ou de base, ou até mesmo, emprego de materiais inadequados. As intervenções que
apresentaram este comportamento são: nº3 (afundamento de 0,5cm); nº5
(afundamento de 3,0cm); nº14 (afundamento de 2,5cm); nº17 (afundamento de
3,0cm); nº21 (afundamento de 3,5cm); nº24 (afundamento de 1,0cm) e nº30
(afundamento de 1,8cm).
Os efeitos observados em todas as recomposições reavaliadas podem ser
resultantes de um fator isolado e/ou de uma somatória de causas, sendo importante
destacar como principal vertente a compactação inadequada das camadas, em
especial da capa asfáltica, reprovada em quase todos os ensaios realizados. Vale
destacar que a falta de veículos térmicos para transporte do concreto asfáltico
usinado à quente pode acarretar no esfriamento da massa que deve ser aplicada
com temperatura entre 120°C e 177ºC prejudicando a compactação deste material.
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Figura 12 – Gráfico do GC e da umidade da camada de sub-base das intervenções que passaram pelo processo de reavaliação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Outra constatação observada durante o processo de reavaliação das
recomposições diz respeito ao não atendimento a IR-01 da PMSP (2004), em
especial no que se refere às larguras da reposição da camada de revestimento em
CAUQ, conforme apresentado na Tabela 17 e que visam garantir segurança e
conforto ao usuário da via; evitar a deterioração precoce do pavimento; não deixar à
mostra “cicatrizes urbanas” desenhadas na via pública; e incentivar a utilização de
método não destrutivo.
Tabela 17 – Recomendações específicas citadas na IR-01 da PMSP
Tipo de vala
Vala contínua com largura menor que ½
(metade) da largura total do leito
carroçável

Recomendação
A recomposição abrangerá 01 (uma) faixa de
rolamento completa (com no mínimo 3,0m de largura).
Se a largura da vala abranger mais de uma faixa de
rolamento, serão repostas as faixas atingidas.

Valas contínuas com largura superior a ½
(metade) da largura total do leito
carroçável

A reposição da camada de revestimento abrangerá
toda a largura do leito carroçável.

Valas longitudinais com comprimento
menor ou igual a 25% do comprimento
total da quadra, valas transversais ou
oblíquas ao leito carroçável e valas
pontuais

Sendo largura da vala inferior a 60cm deverão ser
removidas as camadas betuminosas (de revestimento
e binder ou macadame betuminoso) lateralmente à
vala, de forma que resulte em largura mínima de
recomposição das camadas betuminosas em 60cm
para permitir a adequada compactação com rolo
manual vibratório ou placa vibratória

Fonte: IR-01 da PMSP, 2004

Ainda segundo IR-01 da PMSP (2004), existindo na via pública outras valas
transversais ou inclinadas, da mesma permissionária, numa distância igual ou
inferior a dez metros entre elas, a reposição da camada de revestimento deverá
abranger também o trecho entre essas valas. A Fotografia 32 mostra várias
recomposições realizadas na Rua Mirador no bairro de Itaquera, todas em
desacordo com as recomendações citadas.
Fotografia 32 – Vista das recomposições do pavimento realizadas na Rua Mirador

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

92

6.2

Resultados de avaliações em laboratório
Os resultados dos ensaios de laboratório indicam de forma quantitativa a

característica dos materiais empregados no processo de recomposição dos
pavimentos decorrentes de aberturas de valas. Tais materiais são provenientes das
coletas antes de sua aplicação e também das extrações realizadas pela equipe de
pós-serviços. Assim como os resultados das avaliações de pós-serviços, a análise
dos resultados de laboratório também compreende um período de doze meses.

6.2.1 Análise do material utilizado na sub-base da recomposição
Os resultados obtidos quando comparada a densidade e teor de umidade do
material coletado no canteiro com aquele coletado “in loco” resulta no grau de
compactação e no desvio de umidade da camada de sub-base. Tal avaliação se
mostra extremamente necessária, pois indica possíveis falhas no processo de
compactação da camada de sub-base, o que compromete de forma significativa o
desempenho estrutural da recomposição de um pavimento decorrente de abertura
de vala.
Vale lembrar que as condições do entorno da vala recomposta podem
influenciar também no grau de compactação e no teor de umidade do solo
empregado na camada de sub-base, isto porque, fissuras, trincas e até mesmo
buracos existentes em um pavimento deteriorado, contribuem para a ocorrência de
processos de infiltração e percolação de água que podem chegar até a camada de
solo, alterando suas características e comprometendo a estrutura da vala, conforme
Figura 13.
Figura 13 – Infiltração de água nas camadas de base e sub-base do pavimento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Para o GC da camada de sub-base, observa-se que das 50 intervenções
realizadas, apenas 16 atenderam a especificação da concessionária (≥95%), ou
seja,

apenas

32%

dos

casos

avaliados

atenderam

à

especificação

da

concessionária, conforme apresentado no gráfico da Figura 14, sendo importante
destacar que o critério para reparação de pavimentos indicado na IR-01 da PMSP
(2004) é GC=100% do Proctor Normal.
Figura 14 – Gráfico do grau de compactação da camada de sub-base

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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Para o desvio de umidade, observa-se que das mesmas 50 intervenções
realizadas, apenas 17 apresentaram conceitos satisfatórios (entre -2% e +2%), ou
seja,

apenas

34%

dos

casos

avaliados

atenderam

à

especificação

concessionária, conforme apresentado no gráfico da Figura 15.
Figura 15 – Gráfico do desvio de umidade da camada de sub-base

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

da
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O material coletado no canteiro é utilizado para compor a camada de sub-base
das recomposições de pavimentos. O emprego deste material ocorre quando aquele
retirado durante o processo de abertura da vala é inadequado para reutilização, seja
por estar com umidade fora da faixa aceitável ou até mesmo com presença de
contaminantes. Esta situação, considerada habitual, ocorreu em todas as
intervenções acompanhadas neste estudo.
A classificação do material presente no estoque do canteiro é apresentada na
Tabela 18, destacando-se que a classificação HRB (Highway Research Board)
segundo Santos (2006), trata-se de um sistema aprovado em 1945 e muito utilizado
no meio rodoviário. O procedimento de classificação é bastante simples, bastando
executar ensaios de granulometria, limites de liquidez (LL) e de plasticidade (LP) e
calculando o Índice de Grupo (IG) e, de posse destes resultados, consulta-se a
tabela de classificação HRB, sempre da esquerda para a direita, obtendo-se assim o
grupo a que pertence o solo ensaiado. Na tabela de classificação HRB, os solos são
inicialmente classificados em materiais granulares (35% ou menos passando pela
peneira nº 200), e em materiais siltosos e argilosos (mais de 35% passando na
peneira nº 200), sendo os solos subdivididos em sete grupos e oito subgrupos
(SANTOS, 2006).
Tabela 18 – Resultados dos ensaios de solos coletados nos canteiros para compor a subbase
Amostra

Classif.
Táctil
Visual

Compactação
Proctor
wOT
γd Max.
(%)
(kg/m³)

Ind. Sup.
Califórnia Classif. LL LP IP
HRB
(%) (%) (%)
CBR Exp.
(%)
(%)

1

Argila
Arenosa

1560

23,4

8,2

0,8

A-7-5

46

32

14

2

Argila
Arenosa

1460

24,9

8,0

0,9

A-7-5

57

30

27

Granulometria
Peneiras
9,5
4,8
2
1,2
0,6
0,42
0,25
0,15
0,075
0,06 > Ø > 0,002
Ø < 0,002
9,5
4,8
2
1,2
0,6
0,42
0,25
0,15
0,075
0,06 > Ø > 0,002
Ø < 0,002

Passante
(%)
100
98,88
98,47
98,37
97,13
95,35
90,36
82,11
70,36
13,6
57,2
100
98,5
97,81
97,33
94,99
92,73
87,64
80,24
69,93
11,5
59,4
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Cont. Tabela 18 – Resultados dos ensaios de solos coletados nos canteiros para compor a
sub-base

Amostra

Classif.
Táctil
Visual

Compactação
Proctor

γd Max.
(kg/m³)

wOT
(%)

Ind. Sup.
Califórnia
CBR Exp.
(%)
(%)

Granulometria
Classif. LL LP IP
HRB
(%) (%) (%)

3

Silte
Argiloso

1560

16,2

2,9

2,2

A-6

39

23

16

4

Argila
Arenosa

1440

19,2

5,2

1,3

A-7-6

53

29

24

5

Argila
Arenosa

1610

20,1

17,8

0,1

A-7-6

41

27

14

Peneiras

Passante
(%)

19
9,5
4,8
2
1,2
0,6
0,42
0,25
0,15
0,075
0,06 > Ø > 0,002
Ø < 0,002
19
9,5
4,8
2
1,2
0,6
0,42
0,25
0,15
0,075
0,06 > Ø > 0,002
Ø < 0,002
19
9,5
4,8
2
1,2
0,6
0,42
0,25
0,15
0,075

100
99,05
97,84
95,75
94,57
94,57
92,59
87,45
80,41
72,35
35,8
35,7
100
100
98,83
97,71
96,88
92,54
88,86
82,52
76,22
69,51
6,6
62,4
100
99,12
98,79
98,08
97,13
91,78
87,02
77,77
69,74
61,06

HRB – Highway Research Board; LL – Limite de Liquidez; LP – Limite de Plasticidade; IP – Índice de Plasticidade

Fonte: Egis, 2015

Dos cinco resultados de ensaios realizados com solos coletados no canteiro e
apresentados na Tabela 18, um foi classificado no grupo A-6; dois no subgrupo A-75; e dois no subgrupo A-7-6, sendo suas características segundo Santos (2006):
 Grupo A-6: Este grupo apresenta solos argilosos plásticos com porcentagem
passante na peneira nº 200, maior que 35%. Materiais deste grupo estão
sujeitos a grandes variações volumétricas entre os estados seco e úmido;

97

 Subgrupo A-7-5: Inclui solos com moderado índice de plasticidade em relação
ao limite de liquidez, podendo ser altamente elásticos e sujeitos a elevadas
mudanças de volume; e
 Subgrupo A-7-6: Inclui materiais que possuem alto índice de plasticidade em
relação aos limites de liquidez, estando sujeitos a elevadas variações de
volume.
Segundo a IR-01 da PMSP (2004), a camada de sub-base da recomposição
deve ter CBR≥12%, sendo registrado que apenas na amostra nº 5 este valor foi
atingido. Portanto, através dos resultados dos ensaios realizados com amostras
coletadas em um dos canteiros, observa-se que o tipo de solo empregado não é
adequado para emprego em recomposições de pavimentos decorrentes de
aberturas de valas.
Com relação ao material da camada de sub-base coletado “in loco” por meio do
processo de abertura de janela ou abertura com máquina extratora rotativa elétrica,
foram realizados ensaios de Proctor para determinação da densidade máxima e
umidade ótima do material, além da sua classificação táctil visual. Este material
compreende o mesmo solo que foi retirado durante a abertura da vala, isto caso
apresente condições apropriadas; caso tenha que ser substituído, emprega-se o
solo proveniente do estoque do canteiro ou bica corrida preenchendo todo o volume
da vala, quando o solo não está disponível. A ocorrência de vazamentos
provenientes das intervenções operacionais nas redes de água e esgoto, bem como,
a mistura dos materiais das camadas do pavimento durante o processo de abertura
da vala, praticamente inviabiliza a reutilização do material no local, conforme citado
no item 3.3.2 deste estudo.
Esta situação, aliada à falta de políticas de reuso de materiais, sem
investimento em equipamentos de reprocessamento de resíduos de escavação,
contribuem de forma direta para um impacto ambiental, em especial no que diz
respeito às emissões de gases gerados pelos veículos de transportes (tanto para
envio do material escavado para o bota-fora como para o que transporta o solo do
canteiro para frente de trabalho) e também em relação à ocupação de aterros e
maior necessidade de extração de recursos naturais.
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Através de informações coletadas em um dos canteiros das empreiteiras que
executam as intervenções corretivas e preventivas em redes de saneamento da
região leste de São Paulo, são enviados cerca de 1000m³ de resíduos oriundos de
escavações todos os meses para bota-foras. As Fotografias 35 e 36 mostram os
estoques de materiais provenientes de escavações e que seguramente poderiam ser
reprocessados e reutilizados em futuras recomposições de pavimentos decorrentes
de aberturas de valas.
Fotografia 33 – Resíduos de escavações de valas depositados no canteiro de Suzano/SP

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
Fotografia 34 – Resíduos de escavações de valas depositados no canteiro de São Paulo

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

No Anexo A, estão relacionados os locais e resultados de ensaios realizados
na camada de sub-base, observando-se que menos de 35% atenderam à
especificação de grau de compactação e desvio de umidade. Os tipos de solos
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utilizados nas camadas de sub-base foram classificados por meio da avaliação tátilvisual e indicaram os seguintes materiais: areia siltosa em 40% dos casos
analisados; silte arenoso em 21%; areia argilosa em 17%; argila arenosa e o silte
argiloso em 10%; e argila siltosa em apenas 2% dos casos investigados. A
densidade máxima seca dos materiais analisados variaram entre 1.481kg/m³ e
1.998kg/m³ e a umidade ótima registrada entre 10,3% e 29,5%.
Ainda em relação à camada de sub-base, os solos coletados nos canteiros e
que servem para compor esta camada, foram analisados e classificados como argila
arenosa, sendo observado apenas na amostra número três um solo classificado
como silte argiloso, material este com CBR de 2,9% e expansão de 2,2%, as demais
amostras apresentaram resultados satisfatórios.

6.2.2 Análise do material utilizado na base da recomposição
Para o material empregado como base do pavimento, classificado como bica
corrida, os ensaios foram realizados com material coletado do canteiro, não sendo
realizada nenhuma intervenção de avaliação “in loco” com material da camada de
base. Os resultados dos ensaios realizados com este material estão apresentados
na Tabela 19.
Tabela 19 – Resultados dos ensaios de bica corrida coletadas nos canteiros
Compactação
Amostra

γd Max.
(kg/m³)

wOT
(%)

Índice Suporte
Califórnia
CBR
Exp.
(%)
(%)

1

2180

6,8

≥100

0

2

2240

7,4

≥100

0

3

2330

6,4

≥100

0

Granulometria
Peneiras
(mm)

Passante
(%)

Faixa

76,2
50
25
2
0,075
76,2
50
25
2
0,075
76,2
50
25
2
0,075

100
96,3
78,3
37
5,1
100
100
84,5
35,8
9,7
100
90,9
77,6
39,1
4,3

100-100
90-100
70-100
25-55
0-10
100-100
90-100
70-100
25-55
0-10
100-100
90-100
70-100
25-55
0-10

100

Cont. Tabela 19 – Resultados dos ensaios de bica corrida coletadas nos canteiros
Compactação
Amostra

γd Max.
(kg/m³)

wOT
(%)

Índice Suporte
Califórnia
CBR
(%)

Exp.
(%)

4

2260

6,2

≥100

0

5

2250

7,3

≥100

0

6

2180

5,7

≥100

0

7

2200

7,2

> 100

0

8

2220

7

≥100

0

Granulometria
Peneiras
(mm)

Passante
(%)

Faixa

76,2
50
25
2
0,075
76,2
50
25
2
0,075
76,2
50
25
2
0,075
76,2
63,5
25
4,8
0,075
76,2
63,5
25
4,8
0,075

100
91,8
79
34,9
2,5
100
97,5
75,4
39,2
6,1
100
98,4
80,2
45,9
12,5
100
95,2
68,4
43,1
10,8
100
100
89
46,5
12,5

100-100
90-100
70-100
25-55
0-10
100-100
90-100
70-100
25-55
0-10
100-100
90-100
70-100
25-55
0-10
100 - 100
90 - 100
65 - 90
35 - 70
0 - 20
100-100
90-100
65-90
35-70
0-20

Fonte: Egis, 2015

A bica corrida utilizada na camada de base apresentou em todas as amostras
analisadas um CBR ≥100% e nenhuma expansão, sendo 100% o mínimo aceitável.
As densidades deste material variaram entre 2.180kg/m³ e 2.330kg/m³ e a umidade
ótima registrada entre 5,7% e 7,4%. A granulometria se enquadrou dentro da faixa
de trabalho especificada.
A especificação dos serviços indica o emprego de BGS para camada de base
da recomposição, porém, verificou-se uso de bica corrida em todos os casos
analisados. O grau de compactação da camada de base não é avaliado no processo
de recomposições de pavimentos, pois, para realização do ensaio de frasco de
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areia, é necessária a abertura de janela de 15cm², incompatível com as dimensões
da maioria das recomposições realizadas, inviabilizando esta avaliação “in loco”.

6.2.3 Análise do material utilizado na capa da recomposição
Os ensaios realizados na camada de capa do pavimento (CAUQ), que devem
estar de acordo com a Tabela 9 do item 4.3.3 deste estudo, foram compilados e
apresentados na Tabela 20.
Tabela 20 – Resultados dos ensaios de laboratório realizados com amostra da capa
asfáltica
Resultado da
Espessura da
granulometria
capa asfáltica
em desacordo
fora do
com o projeto
especificado
Marshall

Indicador

Densidade
inferior ao
projeto
Marshall

Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.
Quant. ensaios
Quant. não conform.

29
24
20
20
33
33
32
30
54
52
18
17
28
27
28
28
30
29
26
24
34
32
22
20

29
14
20
20
33
32
32
23
57
48
20
18
28
19
28
17
30
23
27
13
34
21
22
13

29
15
20
12
33
20
32
23
54
29
18
13
28
16
28
18
20
12
26
15
34
27
22
10

29
10
20
8
33
14
32
15
57
26
20
9
28
14
28
14
23
6
27
5
34
7
22
7

Quant. Ensaios

354

360

344

353

Quant. não conform.

336

261

210

135

Mês

dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15

Fonte: Egis, 2015

Teor de
betume fora
do
especificado
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Os resultados obtidos e comparados com as especificações de projeto da
massa asfáltica e Instrução de Execução 03 de 2009 da Prefeitura do Município de
São Paulo seguem apresentados no gráfico da Figura 16, indicando o fator de
avaliação (resultado da divisão do total de não conformidades pelo total de ensaios
realizados), este fator é expresso em porcentagem e indica a quantidade de não
conformidades em cada critério avaliado.
Figura 16 – Gráfico do fator de avaliação – ensaios com amostras da capa asfáltica

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Observa-se que a densidade aparente inferior ao projeto Marshall, que para
este caso específico estudado foi de 2.350kg/m³, representa o maior porcentual de
desvios encontrados, com mais de 94% do total de ensaios realizados. Na
sequencia, destaca-se que em mais de 72% das amostras ensaiadas, a
granulometria do CAUQ estava fora do especificado pela Faixa V da Instrução de
Serviço 03 da PMSP.
A espessura do pavimento obtida no ambiente de laboratório indicou que em
mais de 61% das amostras analisadas a dimensão registrada foi inferior à
especificada para cada tipo de tráfego.
Por fim, observa-se que o teor de betume fora do especificado foi registrado em
mais de 38% das amostras ensaiadas, sendo indicado pela IE 03 o porcentual de
5%, sendo admissível um desvio de + ou – 0,3%.
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O índice de gravidade apresentado no gráfico da Figura 17 indica qual destas
causas tem maior probabilidade e potencial para ocasionar patologias nas valas
recompostas, gerando os efeitos citados na etapa de reavaliação. A classificação
adotada para este índice de gravidade vai de 1 a 5, sendo 1 a menor e 5 a maior.
Figura 17 – Gráfico do índice de gravidade – ensaios da camada de capa asfáltica

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

A densidade aparente não atende ao critério especificado em quase todos os
casos analisados, podendo esta constatação estar atrelada a dois fatores: um deles
é a ineficiência do emprego da placa vibratória no processo de compactação da
camada de capa asfáltica e, o outro, a falta de uma base bem compactada, que
serviria de reação para a energia de vibração conferida pelo próprio equipamento.
Entre os efeitos ocasionados por estes desvios, também apresentados na
Tabela do Anexo B deste estudo, destacam-se os afundamentos registrados na
superfície da recomposição, que variam de 0,5cm até 7,0cm, e as trincas de bordas,
situação frequente nos casos analisados.
Sabe-se que não são apenas os desvios ocorridos no processo de
recomposição da capa que ocasionam as patologias relatadas, sendo estas
provenientes também de falhas nos processos das recomposições das demais
camadas, ou seja, na maioria dos casos analisados os problemas são decorrentes
de uma somatória de fatores negativos ocorridos durante o processo.
Vale destacar, porém, que na análise do programa experimental realizado para
testar o desempenho da grelha de fibra de carbono observou-se que as trincas de
bordas ocorreram devido às falhas na compactação da camada de CAUQ, pois
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nesta região foi realizado apenas o recorte da capa existente para ancoragem da
grelha e a base foi mantida a original, realizada na época da construção da via. Além
disso, registrou-se um desvio em relação ao teor de betume e a granulometria da
mistura.
A Figura 18 ilustra o recalque ocorrido apenas na camada de CAUQ,
comprovando que falhas na compactação desta camada e desvios em relação ao
especificado no projeto Marshall podem comprometer a qualidade final dos serviços,
gerando fissuras e/ou trincas e reduzem a vida útil da recomposição. Além disso,
ressaltam a possível ineficiência da placa vibratória utilizada para adensar a camada
de capa da recomposição.
Figura 18 – Detalhe do afundamento e trincas ocorridas após liberação da via para o tráfego

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

6.3

Resultados dos programas experimentais
Os programas experimentais são ferramentas fundamentais para o processo

de aperfeiçoamento de qualquer tipo de atividade, principalmente no segmento da
construção civil, setor carente de avanços tecnológicos. Por meio dos programas
experimentais, processos operacionais e materiais são testados objetivando
melhorar o resultado final de um serviço. Neste estudo foram realizados dois
programas experimentais, sendo um deles com agregado reciclado de concreto
empregado como base da recomposição do pavimento decorrente de abertura de
vala, e outro, com emprego do reforço de pavimento aplicado entre a camada de
base e de capa asfáltica.
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6.3.1 Vala teste com uso de agregados reciclados de concreto
Para a realização dos ensaios tecnológicos na fase de reavaliação, foram
coletadas amostras da bica corrida reciclada utilizada na base do pavimento e de
misturas betuminosas utilizadas na capa do pavimento.
Em relação à camada de base, foi aberta uma janela com dimensão
aproximada de 40 x 40cm na capa do pavimento (lado direito da via de tráfego) para
acesso à camada da bica corrida reciclada e realização do ensaio de frasco de
areia, a fim de determinar o grau de compactação “in situ”, conforme resultados
apresentados na Tabela 21:
Tabela 21 – Determinação do grau de compactação e desvio de umidade “in situ” com
emprego do frasco de areia realizado na época da recomposição da vala e na reavaliação
dos serviços
Local

Rua Salvador da
Silva x Rua Dom
João Neri

γdc

γdl

(kg/m³)

(kg/m³)

7,6

2003

7,6

1990

Data

Wdc (%)

Wot (%)

07/02/14

9,2

22/09/15

11,5

∆w (%)

GC (%)

2110

1,6

94,9

2110

3,9

94,3

Wot = Umidade de Ótima; wdc = Teor de Umidade de Campo; γdc = Peso Esp. Aparente Seca de campo;
γdl = Peso Esp. Aparente Seca laboratório; ∆w = Desvio de Umidade; GC = Grau de compactação.

Fonte: Egis, 2015

O grau de compactação e o desvio de umidade observados na época do
fechamento da vala teste foram de GC = 94,9% e Δw = -1,6%. Comparando-se o GC
obtido no fechamento da vala com o obtido nesta fase atual, observa-se que os
resultados ficaram no mesmo patamar (94,3%), porém o desvio de umidade
observado nesta reavaliação foi de 3,9%.
Em relação à capa de concreto asfáltico, foi extraída uma amostra para
encaminhamento ao laboratório a fim realizar o ensaio Marshall. Além disso, foi
realizada uma avaliação visual para atestar a integridade do pavimento.
Os resultados da capa asfáltica observados em laboratório são satisfatórios,
sendo observada uma variação apenas em relação ao teor de betume, que ficou
acima do especificado no projeto Marshall, conforme mostra a Tabela 22.
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Tabela 22 – Avaliação da Capa de Concreto Asfáltico Usinado à Quente
Critério de Avaliação

Resultados

Especificações

Densidade Aparente

2291 kg/m³

2350 kg/m³

Espessura da Camada da Bica Corrida

0,49 m

≥ 0,24 m

Espessura da Capa Asfáltica

0,06 m

≥ 0,05 m

Teor de Betume

7,4%

5,8% (+/- 0,3)

Granulometria (Faixa "V" PMSP)

12,7mm

100%

100

9,51mm

100%

100

4,76mm

89,2%

75-100

2,00mm

60,5%

50-90

0,42mm

35,2%

20-50

0,177mm

22,4%

7-28

0,075mm

9,0%

3-10

Fonte: Egis, 2015

Decorridos 19 meses do fechamento da vala teste, foram observados alguns
aspectos em relação às condições do pavimento recomposto, conforme indicado na
Fotografia 35, onde foi registrado que o eixo da vala está no nível do greide e que
houve afundamento de 0,015m junto às suas bordas e também falta de
conformidade de junta com o pavimento existente.
Fotografia 35 – Vista do afundamento junto às bordas da recomposição

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

A Fotografia 36 detalha a projeção de abertura da vala e indica a sobreposição
da capa de CAUQ decorrente da falta do recorte de 0,10m para conformação da
junta com o pavimento existente.
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Fotografia 36 – Vista da projeção da vala e sobreposição da capa

Sobreposição
da capa de
CAUQ

Largura da
vala

Sobreposição
da capa de
CAUQ

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

A Fotografia 37 detalha a fissura localizada junto ao alinhamento da borda de
abertura da vala.
Fotografia 37 – Fissuras localizadas junto ao alinhamento da borda de abertura da vala

Fissura

Sobreposição
da capa de
CAUQ

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015
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Em relação ao procedimento experimental com uso do agregado reciclado de
concreto, conclui-se que por meio da análise das informações obtidas na etapa atual
de reavaliação do pavimento, ou seja, após um período de 19 meses do fechamento
da vala, a composição reciclada de concreto, denominada como bica corrida
reciclada, manteve o grau de compactação observado na época do fechamento da
vala teste (GC = 94%) e que o desvio de umidade apresentou uma variação. Vale
lembrar que para materiais granulares, como é o caso da bica corrida reciclada de
concreto, estipula-se como parâmetro de campo um GC ≥98% em relação ao obtido
em condições ideais no laboratório. Embora este valor não tenha sido atingido, ficou
evidente que o pavimento recomposto suportou a carga do tráfego de veículos no
período avaliado e que os afundamentos ocorridos ficaram restritos apenas às
bordas da vala, devido a maior dificuldade de compactação com equipamentos
manuais nestas regiões, o que contribuiu para o surgimento de fissuras localizadas.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração, segundo a Prefeitura do
Município de São Paulo (2004), refere-se ao desvio ocorrido no processo de
execução da recomposição do pavimento, ou seja, não foi efetuado o recorte do
pavimento respeitando-se um espaçamento de 10cm em relação à abertura da vala.
Este fato comprometeu a qualidade do acabamento final do pavimento com o
surgimento de ondulações e não possibilitou a conformação da junta entre a nova
capa de concreto asfáltico e o greide definido (pavimento existente).
De forma geral, o emprego da bica corrida reciclada como camada de base do
pavimento recomposto, apresentou potencial para atendimento aos requisitos
especificados pela SABESP. Desde a recomposição da vala ocorrida em 07/02/2014
até a data de reavaliação ocorrida em 22/09/2015, a característica estrutural da vala
permaneceu

praticamente

íntegra,

sendo

observadas

pequenas

patologias

decorrentes de falhas no processo de execução, as quais não comprometeram de
forma significativa o pavimento recomposto.
Vale lembrar que a via esteve liberada para o tráfego de veículos durante todo
o período indicado e que durante o processo de reavaliação foi observado trânsito
de veículos pesados na via, evidenciando que o agregado reciclado de concreto
pode ser empregado como camada de base no processo de recomposição de
pavimentos.
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6.3.2 Vala teste com uso de reforço de pavimento
Decorridos três meses da recomposição do pavimento, onde se aplicou como
reforço a grelha de fibra de carbono pré-betuminada, foi realizada uma avaliação
para verificar as condições atuais desta recomposição. Nesta análise, buscou-se
verificar a integridade das recomposições e complementarmente comparou-se uma
com a outra.
Para a realização dos ensaios tecnológicos na fase de recomposição do
pavimento, foram coletadas amostras da bica corrida e do solo empregados nas
camadas de base e sub-base, além de misturas betuminosas utilizadas para compor
a capa do pavimento. Em relação às camadas de sub-base (solo) e base (bica
corrida), os resultados dos ensaios de cravação de cilindro e de frasco de areia,
indicaram grau de compactação “in situ”, conforme resultados apresentados na
Tabela 23:
Tabela 23 – Determinação do grau de compactação e desvio de umidade “in situ” com
emprego do cilindro de cravação e do frasco de areia
Local

Tipo de
camada

Subbase
Rua Niterói, 237
Itaquaquecetuba
Base

Tipo de
material

Tipo de
ensaio

Solo
Cravação
classificado
de
como areia
cilíndro
argilosa
Bica
corrida

Frasco de
areia

wdc

wdl

γdc

γdl

(%)

(%)

(kg/m³)

(kg/m³)

∆w
(%)

GC
(%)

14,4

16,0

1551

1773

-1,6

87,5

6,4

6,2

2100

2230

0,2

94,2

wdl = Teor de Umidade de Laboratório; wdc = Teor de Umidade de Campo; γdc = Peso Esp. Aparente Seca de campo;
γdl = Peso Esp. Aparente Seca laboratório; ∆w = Desvio de Umidade; GC = Grau de compactação.

Fonte: Egis, 2016

O grau de compactação “in situ” da camada de solo foi de 87,4%, inferior ao
especificado pela SABESP (2010) que é de 95%. O desvio de umidade ficou dentro
da faixa aceitável (-2% à +2%). Em relação à camada de bica corrida, o grau de
compactação e o desvio de umidade observado foram de CG = 94,2% e Δw = 0,2%.
Analisaram-se também as características da mistura betuminosa empregada
como capa do pavimento, sendo os resultados dos ensaios comparados com o
projeto Marshall apresentados na Tabela 24.
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Tabela 24 – Ensaios realizados em misturas betuminosas coletadas no ato da aplicação
Critério de Avaliação
Densidade Aparente
Teor de Betume
Estabilidade Corrigida
Fluência
Temperatura no ato da aplicação

Granulometria (Faixa "V" PMSP)

Resultados

Especificações

2286 kg/m³
6,6 %
3148 kgf
3,2 mm
160ºC

2350 kg/m³
5,8 % (+/- 0,3%)
≥ 800 kgf
2 mm – 4 mm
≥ 120ºC

Peneiras

Passante

Faixa "V" PMSP

12,7 mm
9,51 mm
4,76 mm
2,00 mm
0,42 mm
0,177 mm
0,075 mm

100,0%
100,0%
94,8%
66,1%
35,8%
23,8%
10,1%

100%
100%
75% - 100%
50% - 90%
20% - 50%
7% - 28%
3% - 10%

Fonte: Egis, 2016

Complementarmente foi coletada com extratora rotativa, uma amostra da capa
asfáltica da recomposição sem o reforço, isto para encaminhamento ao laboratório a
fim realizar avaliações da densidade; espessura da capa; teor de betume e
granulometria da mistura betuminosa após aplicação “in loco”. Além disso, foi
realizada uma avaliação visual para atestar a integridade das recomposições.
Nos resultados analisados, observou-se uma variação em relação ao teor de
betume, que ficou acima do especificado no projeto Marshall e também em relação à
granulometria da mistura, em especial referente ao porcentual passante na peneira
0,075mm, conforme Tabela 25.
Tabela 25 – Avaliação da Capa de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CAUQ)
Critério de Avaliação

Resultados

Especificações

Densidade Aparente
Espessura Camada da Bica Corrida
Espessura da Capa Asfáltica
Teor de Betume

2119 kg/m³
0,23 m
0,085 m
7,1%

2350 kg/m³
≥ 0,14 m
≥ 0,035 m
5,8% (+/- 0,3)

Granulometria (Faixa "V" PMSP)

Peneiras

Passante

Faixa "V" PMSP

12,7 mm
9,51 mm
4,76 mm
2,00 mm
0,42 mm
0,177 mm
0,075 mm

100,0%
100,0%
93,9%
65,2%
37,9%
25,1%
14,5%

100%
100%
75% - 100%
50% - 90%
20% - 50%
7% - 28%
3% - 10%

Fonte: Egis, 2016
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Decorridos 99 dias do fechamento da vala teste foram observados alguns
aspectos em relação às condições do pavimento recomposto, entre os quais se
podem destacar ondulação na superfície da capa asfáltica, uma fissura que contorna
todo o perímetro da recomposição e uma sobreposição do pavimento novo em
relação ao antigo. A Fotografia 38 apresentada abaixo ilustra as ocorrências
relatadas, sendo importante destacar que as bordas da vala estão distanciadas em
0,30m do perímetro da recomposição, onde não foram constatadas fissuras.
Fotografia 38 – Recomposição com a grelha de fibra de carbono

Sobreposição
de capa

Projeção
da vala

Fissura no
perímetro da
recomposição

Elaborado pelo autor, 2016

A vala comparativa (sem aplicação da grelha) apresentada na Fotografia 39
também apresentou ondulação na superfície da recomposição e sobreposição de
capa asfáltica na conformação da junta, apesar disso não foram constatadas
fissuras.
Fotografia 39 – Recomposições com e sem grelha de fibra de carbono
Sem grelha

Com grelha

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Com a análise das informações obtidas na etapa de reavaliação do pavimento
recomposto, ou seja, após um período de 99 dias do fechamento da vala teste,
concluiu-se que a grelha pré-betuminada de fibra de carbono, empregada como
reforço de capa asfáltica, atendeu as expectativas esperadas, visto que ela evitou a
ocorrência de possíveis trincas junto à região de bordas de valas. É importante
destacar que o grau de compactação observado na época do fechamento da vala
teste, tanto da camada de sub-base como da camada de base, não atingiram os
valores mínimos aceitáveis na especificação dos serviços, sendo obtido para a subbase GC=87,5% e para base GC=94,2, lembrando que para solos estipula-se como
parâmetro de campo um GC≥95% em relação ao obtido em condições ideais no
laboratório e para materiais granulares, como é o caso da bica corrida, GC≥98%.
Este fato, aliado à carga aplicada pelo tráfego de veículos, ocasionou um leve
afundamento da caixa, gerando uma fissura localizada no perímetro da
recomposição e evidenciou de forma clara o benefício da grelha que na região de
projeção da vala não permitiu a reflexão da fissura.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração, segundo a Prefeitura do
Município de São Paulo (2004), refere-se ao desvio ocorrido no processo de
execução da recomposição do pavimento, sendo observada a sobreposição de capa
asfáltica para conformação de junta.
A aplicação da grelha de fibra de carbono em vias locais (tráfego leve) pode
ser considerada economicamente inviável, porém para situações especiais, como o
caso de obras em vias coletoras (tráfego médio) e principalmente em vias arteriais
(tráfego pesado) onde interdições rotineiras são indesejáveis, esta aplicação poderá
ser considerada. Conforme apresentado no decorrer deste estudo o custo deste
material aplicado é de R$ 70,00/m² (mês de referência outubro/2016), sendo
importante destacar que existem outras opções para mesma finalidade e com custo
bem mais acessível, como o caso da grelha de fibra de vidro.
Vale lembrar que a via esteve liberada para o tráfego de veículos durante todo
o período indicado e que apesar de ser classificada como via de tráfego leve, foi
observado trânsito de veículos pesados na região, evidenciando o bom desempenho
da grelha pré-betuminada de fibra de carbono em recomposições de pavimentos.
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7

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES
Este estudo retratou o panorama atual das intervenções realizadas em redes

de infraestrutura urbana de habitações da cidade de São Paulo e Municípios
adjacentes, em especial no que diz respeito à recomposição de pavimentos
decorrentes de aberturas de valas necessárias para operar reparos de ramais de
água e esgoto e também implantação de novas redes.
As recomposições recusadas pela concessionária de saneamento por
apresentar patologias decorrentes de desvios citados neste estudo e em desacordo
com as especificações e normas técnicas são refeitas pela empreiteira sem onerar
custos adicionais pelo retrabalho.
Os problemas, desde o que apresenta maior incidência e relevância até os
menos significativos, foram destacados neste estudo e mostraram os pontos que
necessitam de melhoria no processo executivo e/ou no emprego de materiais
apropriados, entre os quais se podem citar:
 Falhas na compactação das camadas de sub-base, base e capa;
 Descumprimento das especificações técnicas, principalmente no que se
refere a espessuras das camadas e composição dos materiais empregados;
 Falhas na conformação de juntas e regularidade com o greide existente; e
 Não atendimento a IR-01 da PMSP (2004), em especial no que se refere às
larguras das recomposições das camadas de revestimento em CAUQ, que
visam garantir segurança, conforto ao usuário da via e evitar a deterioração
precoce do pavimento;
Dos materiais empregados no processo, foram constatados problemas de
granulometria fora da faixa de trabalho, tanto dos materiais utilizados nas camadas
de base como de capa asfáltica, sendo importante ressaltar o registro de camadas
contaminadas com resíduos provenientes do processo de abertura do pavimento e
com umidade fora da faixa especificada. Os ensaios realizados em laboratório
contribuíram de forma significativa para avaliar a qualidade dos materiais
empregados no processo de recomposições de pavimentos decorrentes de
aberturas de valas.
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A comparação dos resultados obtidos durante a Etapa 2 (Avaliações de pósserviços com coleta de amostras por extração), com a Etapa 3 (Reavaliações das
Recomposições), realizadas em cinquenta locais, possibilitou uma análise com base
no conceito de “causa x efeito”, sendo identificadas como causas, os desvios
operacionais e o emprego de materiais em desacordo com as especificações. Os
efeitos são as patologias ocorridas na recomposição realizada. Através desta
comparação e com base no índice de gravidade estipulado, foi possível afirmar que
as principais causas foram falhas no processo de compactação das camadas, em
especial referente à camada de CAUQ, onde também se observou desvios em
relação à espessura e teor de betume da mistura que compõem a camada.
Em relação aos efeitos, também avaliado com base no índice de gravidade
estipulado, pode-se afirmar que as superfícies com depressões, fissuras e trincas da
capa da recomposição representaram fator recorrente no estudo realizado e que
contribuíram diretamente para redução da vida útil destas recomposições.
Como recomendações de boas práticas para o processo de recomposição
empregado atualmente ressaltam-se as execuções dos seguintes procedimentos:


Necessidade do uso de equipamentos apropriados para corte do pavimento,
respeitando-se o espaçamento de 10cm em relação à borda de abertura da
vala, conformando um ângulo de 90º em relação à camada de base a fim de
possibilitar a conformação de juntas entre o pavimento novo e o existente;



Utilização de rolos específicos para compactar a capa de CAUQ, pois a
compactação por meio de placa vibratória, na maioria dos casos, não tem
atendido ao especificado;



Atendimento quanto às espessuras de camadas de acordo com o tipo de
tráfego da via; e



Execução de limpeza e aplicação de imprimação conforme taxa especificada;



Reuso do solo proveniente de escavação, devendo este ser reprocessado no
próprio canteiro, a fim de que sejam eliminadas possíveis contaminações
provenientes de resíduos oriundos do processo de escavação e ajuste do teor
de umidade.
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Os programas experimentais abordados neste estudo não substituem as
práticas reconhecidas e consagradas da engenharia para obras de recomposições
de pavimentos, porém, os resultados positivos obtidos nestes experimentos
indicaram que materiais inovadores podem ser considerados para melhorar o
processo realizado atualmente, em especial no que diz respeito ao uso de materiais
reciclados, pois além de atender as especificações dos serviços, reduz a
necessidade de extrair recursos naturais, minimiza deslocamentos de veículos de
transporte e envio de materiais excedentes para bota-foras.
Dos programas experimentais realizados, tanto o que utilizou o agregado
reciclado de concreto na camada de base da recomposição, como o que empregou
a grelha de fibra de carbono como reforço de capa asfáltica, atenderam
satisfatoriamente os objetivos aos quais foram submetidos, ou seja, o agregado
reciclado de concreto garantiu, de forma geral, a integridade da recomposição do
pavimento durante o período avaliado e no caso da grelha de fibra de carbono, não
foram registradas trincas ou fissuras nas regiões de projeção da vala após o período
avaliado, situação recorrente em recomposições sem este tipo de reforço.
Para finalizar, observou-se que os indicadores obtidos por meio das auditorias
de acompanhamento dos serviços realizados, serviram de base para implantação de
ações de melhoria contínua a fim de corrigir desvios operacionais e/ou técnicos.
Entre as ações de melhorias contínuas desenvolvidas pela concessionária de
saneamento destacou-se a auditoria interativa, um tipo de acompanhamento
realizado por profissional qualificado que visa identificar e corrigir possíveis desvios
no ato da realização dos trabalhos, e com orientação das equipes.
Pesquisas futuras podem ser realizadas a partir deste estudo, entre as quais,
destacam-se a análise e monitoramento de recomposições resultantes de mudanças
no processo executivo atual e/ou com emprego de materiais alternativos para
compor as camadas, sejam estas, com ou sem adições que visam melhorar o
desempenho dos reparos. Os custos para implantação de usinas móveis de
reciclagem e as limitações do controle tecnológico no Brasil também podem ser foco
de futuros estudos, visando melhorar continuamente a qualidade das atividades aqui
abordadas.
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Tabela 26 – Anexo A: Resultados dos ensaios de solos coletados “in loco” da sub-base
Compactação

Classificação
táctil visual

γd max.

R. Rio Tietê, 362 A – Itaquaquecetuba

Areia Siltosa

(kg/m³)
1998

R. Arraial de Catas Altas - São Miguel

Areia Siltosa

1934

11,3

R. Dracena, 35 - Itaquaquecetuba

Areia Siltosa

1909

11,5

Av. Elvira, 300A - Poá

Areia Siltosa

1841

12,1

Rua dos Canários, 235 – Ferraz

Areia Siltosa

1866

12,1

R. Elisa de Carvalho, 149 – A.Alvim

Areia Siltosa

1847

12,2

R. Ibiracema, nº 62 - Poá

Areia Siltosa

1907

12,2

R. Uniflor, 70 – Itaquaquecetuba

Areia Siltosa

1896

12,4

R. João José de Souza, 26 - A. Alvim

Areia Siltosa

1845

13,2

Av. Antônio Estevão de Carvalho - Av. Alvim

Areia Siltosa

1831

13,7

R. Mario de Salles de Oliveira Malta, 21, S. Miguel

Areia Siltosa

1858

13,7

R. Tupi, 42 - Suzano

Areia Siltosa

1840

14,1

Rua dos Navegantes, snº - Itaquaquecetuba

Areia Siltosa

1757

14,5

R. Castilho,60 – Itaquaquecetuba

Areia Siltosa

1823

14,5

R. Taubaté, 642 – Itaquaquecetuba

Areia Argilosa

1822

14,9

R. Manuel de Mattos Godinho, 96 - Penha

Areia Argilosa

1843

15,1

R. Taíde, 16 – A. Alvim

Silte Arenoso

1840

15,3

R. Dr. Siqueira Campos, 541 A - Poá

Areia Siltosa

1794

15,4

Av. Antônio Augusto de Lima, 151 - São Miguel

Areia Siltosa

1806

15,6

R. Antônio Requião, 74 CS 01 – São Miguel

Silte Arenoso

1763

15,8

R. Paulo Frontim, 111 - Itaquera

Areia Siltosa

1739

16,0

R. Impatá, 18 – A. Alvim

Silte Arenoso

1765

16,1

R. Paraisópolis, 274 - Artur Alvim

Areia Siltosa

1687

16,3

R. Capela do Alto, 546 - Itaquaquecetuba

Areia Siltosa

1746

16,3

R. Cristovão de Araújo x R.Cast. da Silva – Itaquera

Silte Arenoso

1780

16,4

R. Sen. Luis Carlos Prestes, 620 CS 01 – Suzano

Silte Arenoso

1663

16,5

R. Dr. Arthur Saboya, 185 - Suzano

Areia Argilosa

1722

17,2

R. Sto. Antônio de Catigeró, 30 - Arujá

Areia Argilosa

1706

17,3

R. Dr. Venancio Oliveira Lisboa, 330 – São Miguel

Areia Argilosa

1682

17,5

R. Araraquara, 30 – Itaquaquecetuba

Areia Argilosa

1711

17,8

R. Omega, 60 - Poá

Silte Arenoso

1680

18,2

R. Antônio Francisco da Silva - 15 - Suzano

Silte Arenoso

1483

18,3

R. Sônia de Melo Batista, 78 - Suzano

Areia Argilosa

1680

18,3

R. Nhatumani, 82 – A. Alvim – Itaquera

Areia Siltosa

1716

18,4

R. Flor de Boreal, 236 - São Miguel

Silte Argiloso

1669

18,8

R. José Gomes Sandim, 87 - Suzano

Areia Siltosa

1739

19,0

R. Paulo L.de Leão x R.D.Maria Camargo - Itaquera

Silte Arenoso

1750

19,2

R. Almiro Afonso, s/n – Itaquera

Areia Argilosa

1720

19,5

R. Barão de Jaceguaí, 660 - Suzano

Silte Arenoso

1620

19,9

Local

wOT (%)
10,3
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Cont. Tabela 26 – Anexo A: Resultados dos ensaios de solos coletados “in loco” da subbase
Classificação
táctil visual

Local

Compactação

γd max.

wOT (%)

R. Baibiri, 2C - Penha

Silte Argiloso

(kg/m³)
1627

R. Castro Alves, 76 - Alto Tiête – Suzano

Areia Argilosa

1633

20,4

Av. Washington Luiz, 735 - Suzano

Silte Argiloso

1579

20,6

R. Tomé Malio, 12b - Itaquera

Silte Argiloso

1590

20,9

Argila Arenosa

1620

20,9

Silte Arenoso

1590

21,1

Argila Arenosa

1608

21,1

R. Novo Cruzeiro, 24 - São Miguel

Silte Arenoso

1649

21,7

R. Mirador, 03 - Itaquera

Silte Argiloso

1594

22,5

R. Fontoura Xavier, 1369 - Itaquera

Argila Arenosa

1536

23,6

R. Francisco Bucarelli, 26 – Itaquera

Argila Arenosa

1502

24,1

R. Romualdo de Souza Brito, 217 - São Miguel

Argila Arenosa

1555

24,2

R. Capitão Santana Ferreira, 46 – São Miguel

Argila Siltosa

1481

29,5

R. José Ferreira, 185 - Itaquaquecetuba
R. Ver. Antônio Teixeira, 122 - Suzano
R. João Augusto, 46 – Suzano

Fonte: Egis, 2015

20,1
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(Resultados das reavaliações das recomposições)
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Tabela 27 – Anexo B: Resultados das reavaliações das recomposições de pavimentos
Local

GC
(%)

wdc
(%)

Tempo de
exposição da
recomposição

Situação atual da
recomposição
Recalque de 2,0cm;
Diferença de 2,0cm com
o nível do greide;
Pequenas fissuras;
Sobreposição de capa.
Recalque de 0,5cm;
Diferença de 1,5cm com
o nível do greide;
Sem requadramento;
Pequenas fissuras;
Sobreposição de capa.
Diferença de 2,5cm com
o nível do greide;
Sobreposição de capa.
Recalque de 2,0cm;
Sem requadramento;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 0,5cm;
Diferença de 3,0cm com
o nível greide;
Sobreposição de capa.
Recalque de 0,5cm;
Diferença de 2,0cm com
o nível greide;
Pequenas trincas
centralizadas
Sobreposição de capa.
Recalque de 1,5cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Status em relação
à avaliação de
pós serviços

1 - Rua Taide, 16 A Alvim

83,70%

3,1

20 meses

3 - Rua
Paraisópolis, 274 A Alvim

97,20%

1,1

18 meses

97,50%

2,3

22 meses

85,70%

-0,5

18 meses

86,60%

-0,8

18 meses

8 - R. Paulo
Frontim, 111 Itaquera

87,00%

0,0

23 meses

11 - R. Francisco
Bucarelli, 26 Itaquera

93,30%

-5,9

19 meses

14 - R. Mirador, 3 Itaquera

94,10%

1,0

19 meses

18 - R. Antonio
Requião, 74 - cs 01
- S. Miguel

84,30%

2,8

20 meses

19 - R. Flor de
Boreal, 236 - S.
Miguel

85,70%

-3,2

19 meses

Sem requadramento;

Sem alterações

22 - R. Capitão
Santana Ferreira,
46 - S. Miguel

95,30%

-7,7

21 meses

Sobreposição de capa.

Sem alterações

24 - R. Arraial de
Catas Altas, 188 S. Miguel

97,70%

0,9

18 meses

Recalque de 1,0cm;
Trincas de borda;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

22 meses

Diferença de 2,0cm com
o nível do greide;
Sem requadramento;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

4 - Av. Antonio
Estevão de
Carvalho - A Alvim
6 - Rua Paulo
Lopes Leão x Rua
D. Maria de
Camargo - Itaquera
7 - Rua Cristovão
de Araujo x Rua
Castanho da Silva Itaquera

25 - R. Manuel de
Mattos Godinho, 96
- Penha

88,50%

7,4

Recalque de 2,5cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 1,5cm;
Sem requadramento;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações

Sem alterações
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Cont. Tabela 27 – Anexo B: Resultados das reavaliações das recomposições de
pavimentos
Local
26 - R. Baibiri, 20 Penha

27 - R. Elvira, 300 a
- Poá

(%)

Tempo de
exposição da
recomposição

Situação atual da
recomposição

Status em relação
à avaliação de
pós serviços

2,9

19 meses

Diferença de 2,5cm com
o nível do greide;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

20 meses

Recalque de 1,0cm (em
parte da recomposição);
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

Sem alterações

GC
(%)

wdc

98,80%

85,80%

-3,3

32 - R. Sonia de
Melo Batista, 78 Suzano

87,40%

6,4

22 meses

Diferença de 1,0cm com
o nível do greide;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

34 - R. Dr. Arthur
Saboya, 185 Suzano

88,60%

4,3

23 meses

Recalque de 2,5cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

89,00%

1,0

23 meses

Sobreposição de capa.

Sem alterações

89,20%

4,3

20 meses

Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

37 - R. José Gomes
Sandim, 87 90,70%
Suzano

1,4

21 meses

Diferença de 2,0cm com
o nível do greide;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

39 - R. Antonio
Francisco da Silva,
15 - Suzano

99,30%

6,7

20 meses

Pequenas fissuras;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

40 - R. Senador
Luis Carlos Prestes, 84,50%
620 - Suzano

5,9

20 meses

Recalque de 2,0cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

41 - R. Rio Tietê,
362 a - Itaqua

3,7

23 meses

Recalque de 2,0cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

22 meses

Diferença de 2,5cm com
o nível do greide;
Sem requadramento;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

Sem alterações

35 - Av.
Washington Luiz,
735 - Suzano
36 - R. Barão de
Jaceguai, 660 Suzano

42 - R. Taubate,
642 - Itaqua

90,10%

91,20%

1,8

44 - R. Unifor, 70 Itaqua

94,20%

5,6

20 meses

Recalque de 7,0cm;
Sem requadramento;
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.

45 - R. Castilho, 60
- Itaqua

95,70%

3,3

19 meses

Recalque de 1,0cm;
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações

49 - R. dos
Canários, 235 Ferraz

83,06%

-1,6

20 meses

Recalque de 2,0cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem alterações
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Cont. Tabela 27 – Anexo B: Resultados das reavaliações das recomposições de
pavimentos
GC
(%)

wdc
(%)

Tempo de
exposição da
recomposição

10 - R. Almiro
Afonso, s/n Itaquera

87,60%

9,2

22 meses

12 - R. Mario Salles
de Oliveira Malta,
21 - Itaquera

93,30%

2,2

20 meses

15 - R. Impatá, 18 Itaquera

96,10%

3,4

20 meses

17 - R. Miguel de
Cabedo, 6 Itaquera

99,80%

1,5

16 meses

20 - R. Dr.Venancio
O. Lisboa, 330 a S. Miguel

91,60%

1,7

22 meses

21 - R. Romualdo
de Souza, 217 - S.
Miguel

93,40%

-2,2

22 meses

28 - R. Ômega, 60 Poá

87,70%

5,9

19 meses

29 - R. Doutor
Siqueira Campos,
541 - Poá

89,40%

0,8

19 meses

30 - R. Ibiracema,
62 - Poá

95,40%

1,8

19 meses

31 - R. João
Augusto, 46 Suzano

86,50%

6,7

21 meses

33 - R. Tupi, 42 Suzano

88,20%

2,6

19 meses

38 - R. Castro
Alves, 76 - Suzano

98,60%

-3,6

18 meses

43 - R. Dracena, 35
- Itaqua

92,70%

1,5

19 meses

46 - R. José Carlos
Ferreira, 185 Itaqua

96,30%

3,1

19 meses

47 - R. Araraquara,
30 - Itaqua

96,80%

1,4

21 meses

48 - R. Capela do
Alto, 546 - Itaqua

85,60%

2,1

23 meses

Local

Situação atual da
recomposição
Recalque de 2,5cm;
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.
Diferença de 3,0cm com
o nível do greide;
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 4,5cm;
Sem requadramento;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 3,0cm;
Diferença de 2,0cm com
o nível do greide;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 5,0cm (em
parte da recomposição);
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 3,5cm;
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 5,0cm (em
parte da recomposição);
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 2,5cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 1,8cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 4,0cm;
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 1,5cm (em
parte da recomposição);
Trincas generalizadas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 3,0cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 2,5cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 4,0cm;
Sobreposição de capa.
Recalque de 3,0cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.
Recalque de 4,0cm;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Status em relação
à avaliação de
pós serviços
Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora

Apresentou piora
Apresentou piora
Apresentou piora

Apresentou piora
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Cont. Tabela 27 – Anexo B: Resultados das reavaliações das recomposições de
pavimentos
Local

GC
(%)

wdc
(%)

2 - Rua Nhatumani,
82 - A Alvim

92,90%

5,1

5 - Rua João José
de Souza, 26 - A
Alvim

97,60%

2,3

Tempo de
exposição da
recomposição

Situação atual da
recomposição

Status em relação
à avaliação de
pós serviços

22 meses

Trincas de bordas;
Sobreposição de capa;
Sarjeta danificada
afetando o pavimento.

Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito)

19 meses

Recalque de 3,0cm;
Pequenas fissuras;
Sobreposição de capa.

Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito)
Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito toda via)
Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito toda via)
Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito)

9 - R. Tomé Malio,
12 b - Itaquera

87,40%

3,1

20 meses

-

13 - R. Fontoura
Xavier, 1369 Itaquera

93,50%

-3,8

21 meses

-

16 - Av. Alziro
Zarur, 397A Itaquera

99,00%

1,2

18 meses

-

23 - Av. Antonio
Augusto de Lima,
151 - S. Miguel

96,40%

3,3

19 meses

-

Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito)

22 meses

Recalque de 2,0cm;
Diferença de 3,0cm com
o nível do greide;
Trincas de bordas;
Sobreposição de capa.

Sem possibilidade
de comparações
(pavimento refeito)

50 - R. Santo
Antonio de
Catigeró, 30 - Arujá

92,30%

6,1

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016
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Figura 19 – Lista de Verificação – auditorias durante execução dos serviços
Nome do Anexo:
Concessionária

Número do Anexo

Lista de Verificação - LV - I - Controle Tecnológico

0000

Vinculado ao Instrumento:

Avaliação da Prestação de Serviços em Redes de Água e Esgoto
CONTRATADA:

EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO:

OBJETO:

SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLOGIA

DATA:

SERV. ACATADO:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

ENDEREÇO:

NOME DA RUA, 00 - BAIRRO

COD. EQUIPE SERV.:

0-0000.000000.0000

EQUIPE:

FAC N.º:

00001

CONTRATADA
AUDITADA:

SERV. EXEC.:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

0000.16
11/02/15

HORÁRIO:

01:00

UGR/PÓLO:

ITAQUERA/ITAQUERA

NOME DO LÍDER DE EQUIPE

O.SERVIÇO:

00001

NOME DA EMPREITEIRA

CONTRATO:

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

00.000/16 Lote X

Avaliação

1-EQUIPES, EQUIPAMENTOS e PRAZOS
1.1-EQUIPE DE TRABALHO
EMPREGADOS REGISTRADOS NO M.T.

NA

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL (CRACHÁ) E UNIFORMES

NA

EMPREGO DE EPI´S (BOTA, CAPACETE, LUVAS, ÓCULOS, OUTROS)

NA

APRESENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (NÃO ALCOOLIZADOS, LIMPOS, ETC.)

NA

AUSÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL NO LOCAL DE FISCALIZAÇÃO.

NA

1.2-EQUIPAMENTOS
POSSUEM RÁDIOS TRANSCEPTORES DE LONGO ALCANCE/CELULAR

NA

VEÍCULO/CAMINHÃO/MOTO ADEQUADO, EM BOM ESTADO E IDENTIFICADOS COM O LOGOTIPO DA EMPREITEIRA E “ESTAMOS ATENDENDO A SABESP, PARA A SABESP ATENDER VOCÊ”

NA

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS E ADEQUADOS

NA

FERRAMENTAL ADEQUADO

NA

1.3-MATERIAIS HIDRÁULICOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS: TIPO, QUANTIDADE E QUALIDADE ESPECIFICADA (TUBOS E CONEXÕES DIVERSOS)

NA

MATERIAIS HIDRÁULICOS FORNECIDOS PELA SABESP

NA

1.4-SINALIZAÇÃO
UTILIZADA SINALIZAÇÃO PREVENTIVA

NA

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ADEQUADOS: CONES, PLACAS INDICATIVAS, CAVALETES, PLACAS DE BARRAGEM, SINALIZAÇÃO REFLETIVA

NA

SINALIZAÇÃO NOTURNA NO UNIFORME OU UTILIZAÇÃO DE COLETE DE SINALIZAÇÃO NOTURNA

NA

ISOLAMENTO ADEQUADO DA ÁREA COM TRANSEUNTES E TRÁFEGO LOCAL.

NA

1.5-TRATAMENTO AO PÚBLICO/CLIENTE
CUIDADOS PARA EVITAR A RECLAMAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO CONDUTA RESPEITOSA COM O PÚBLICO

NA

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE/PÚBLICO

NA

ORIENTAÇÃO DO PÚBLICO DE FORMA CONDIZENTE COM O LOCAL PARA EVITAR ACIDENTES

NA

1.6-SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

NA

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.7-PRAZOS DE ATENDIMENTO
PRAZO DE ATENDIMENTO DE INÍCIO E FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS EM ÁGUA OU ESGOTO

NA

2-LEVANTAMENTO PAV., ABERTURA VALA e ASSENTAMENTO
2.1-LEVANTAMENTO DO PAVIMENTO
DIREÇÃO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E SOBRE O RAMAL OU PERPENDICULAR AO ALINHAMENTO PREDIAL E REMOÇÃO DE GUIAS, MEIO-FIOS, TAMPÕES E BOCAS DE LOBO, QUANDO
NECESSÁRIO

NA

PESQUISA DE INTERFERÊNCIA

NA

2.2- ABERTURA DE VALA
PROFUNDIDADE CONFORME PROJETO E EMPREGO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO

NA

RECOBRIMENTO MÍNIMO DE SISTEMA DE ÁGUA ATENDIDO (SOB PASSEIO – 0,70 M, SOB PAVIMENTO COM GREIDE DEFINIDO – 1,00 M E SOB PAVIMENTO COM GREIDE INDEFINIDO 1,20 M) OU (SOB LEITO
CARROÇÁVEL QUANDO PAVIMENTADO – 0,50 M E QUANDO NÃO PAVIMENTADO 0,70 M

NA

SEPARAÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DO MATERIAL APROVEITÁVEL

NA

DEPOSIÇÃO DO MATERIAL SOBRE ENCERADO

NA

2.3-ESCORAMENTO

NA

ESCORAMENTO UTILIZADO QUANDO SUPERIOR VALA A 1,25 M

2.4-DESCONEXÃO E CONEXÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADA CONFORME PROCEDIMENTO RECOMENDADO E COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAL ADEQUADO

NA

2.5-ASSENTAMENTO
FUNDO DA VALA LIMPO, COM O GREIDE DEFINIDO EM PROJETO OU ESPECIFICAÇÃO E SISTEMA DE ESGOTAMENTO ADEQUADO

NA

LASTRO DE FUNDO DE VALA CONFORME PROJETO OU ESPECIFICAÇÃO

NA

TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO ASSENTADO SEM TRACIONAR O TUBO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO OU PROJETO

Fonte: SABESP, 2010

NA
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Nome do Anexo:
Concessionária

Número do Anexo

Lista de Verificação - LV - I - Controle Tecnológico

0000

Vinculado ao Instrumento:

Avaliação da Prestação de Serviços em Redes de Água e Esgoto
CONTRATADA:

EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO:

OBJETO:

SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLOGIA

DATA:

SERV. ACATADO:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

ENDEREÇO:

NOME DA RUA, 00 - BAIRRO

COD. EQUIPE SERV.:

0-0000.000000.0000

EQUIPE:

FAC N.º:

00001

CONTRATADA
AUDITADA:

SERV. EXEC.:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

0000.16
11/02/15

HORÁRIO:

01:00

UGR/PÓLO:

ITAQUERA/ITAQUERA

NOME DO LÍDER DE EQUIPE

O.SERVIÇO:

00001

NOME DA EMPREITEIRA

CONTRATO:

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

00.000/16 Lote X

Avaliação

3-LIGAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO, TROCA CAVALETE E HIDRO
3.1-LIGAÇÃO DE ÁGUA
FURAÇÃO DO TUBO DA REDE PÚBLICA – REGISTRO DA TOMADA DE ÁGUA ORTOGONAL A TUBULAÇÃO EM RELAÇÃO À GERATRIZ SUPERIOR

NA

CENTRO DA DERIVAÇÃO PERPENDICULAR AO ALINHAMENTO PREDIAL

NA

REDE DE FOFO TIPO K-7 OU K-9 – UTILIZAR EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA FURAÇÃO DA REDE PÚBLICA EM CARGA

NA

REDE DE PVC – FURAÇÃO PELO REGISTRO DA BROCA ROSQUEADO EM COLAR DE TOMADAS

NA

ACIONAMENTO DE BROCA COM DISPOSITIVO DE MEDIDOR DE DISTÂNCIA

NA

3.2-MND-MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS (CABOS ELÉTRICO, TELEFÔNICOS, DUTOS DE GÁS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, E OUTROS)

NA

POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR COM ALINHAMENTO E POSICIONAMENTO ADEQUADOS

NA

ABERTURA DE VALA, COM DIMENSÕES SUFICIENTES, SOBRE A TOMADA D’ÁGUA E NO PASSEIO JUNTO À ROSCA CORRIDA DE ENTRADA

NA

PERFURAÇÃO DO MICRO-TÚNEL COM A PASSAGEM DO NOVO RAMAL

NA

3.3-TROCA DE CAVALETE
EMPREGAR FERRAMENTAS ADEQUADAS

NA

PEÇAS SUBSTITUÍDAS, DEVOLVIDAS PARA SABESP

NA

3.4-TROCA/REGULARIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO
HIDRÔMETROS (COM PORCAS E GUARNIÇÕES) E TUBETES FORNECIDOS PELA SABESP

NA

SOLTURA DAS PORCAS DO HIDRÔMETRO E FILTRO, SUA RETIRADA, SE HOUVER

NA

SUBSTITUIÇÃO DAS GUARNIÇÕES

NA

APERTO DAS PORCAS DO HIDRÔMETRO OU PARAFUSOS DAS FLANGES COM FERRAMENTAL QUE DESENVOLVA TORQUE ADEQUADO

NA

NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO EM CAVALETE DE FERRO GALVANIZADO, OBSERVAR DIMENSÕES, FOI APLICADO O TUBETE ADEQUADO, COMPLETANDO O ESPAÇO COM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO E/OU CONEXÕES

NA

NÃO MOVER TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO CAVALETE

NA

NA INSTALAÇÃO OBSERVAR SENTIDO DO FLUXO, CONFORME REFERENCIAL INDICADO NO CORPO DO HIDRÔMETRO

NA

MOSTRADOR COLOCADO NA HORIZONTAL

NA

REGISTRO DE LEITURA DO HIDRÔMETRO RETIRADO E RELATO DE IRREGULARIDADES

NA

3.5-LIGAÇÃO DE ESGOTO
BLOQUEIO DO FLUXO DE ESGOTO A PARTIR DA SINGULARIDADE A MONTANTE E DESVIO DO FLUXO DEVE SER PARA O POÇO DE VISITA À JUSANTE DO REPARO OU OUTRO PONTO ADEQUADO

NA

SUBSTITUIÇÃO OU REPARO DO TRECHO DE REDE DANIFICADO OU DE SINGULARIDADE NELA INSTALADAS

NA

DESBLOQUEIO DO FLUXO APÓS O TÉRMINO DO REPARO

NA

3.6-ASSENTAMENTO DE REDE AGUA OU ESGOTO
PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE REDES AGUARDAR PRESENÇA DE RESPONSÁVEL SABESP

NA

SUBSTITUIÇÃO E REPARO DO TRECHO DA REDE EXISTENTE,COM PROBLEMAS OU PEÇAS DEFEITUOSAS

NA

NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS E VÁLVULAS, FOI RECOLOCADA A TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO DE PARADA

NA

MATERIAIS UTILIZADOS FORAM INSPECIONADOS ANTES DE SUA APLICAÇÃO E FORNECIDOS PELA SABESP

NA

3.7-SUPRESSÃO/CORTE DE FORNECIMENTO D DÀGUA
FECHAMENTO DA TOMADA DE ÁGUA CONFORME PROCEDIMENTO SABESP

NA

RETIRADA DO HIDRÔMETRO, QUANDO ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO, ANOTANDO A LEITURA DE RETIRADA, IRREGULARIDADES E AVARIAS 1.1

NA

3.8-TESTE DE ESTANQUEIDADE
LIMPEZA DA TUBULAÇÃO COM DESCARGA DE ÁGUA ANTES DA LIGAÇÃO

NA

TESTE DE ESTANQUEIDADE DA TUBULAÇÃO, JUNTAS E CONEXÕES

NA

RETOMADA DO ABASTECIMENTO NORMAL

NA

Fonte: SABESP, 2010
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Nome do Anexo:
Concessionária

Número do Anexo

Lista de Verificação - LV - I - Controle Tecnológico

0000

Vinculado ao Instrumento:

Avaliação da Prestação de Serviços em Redes de Água e Esgoto
CONTRATADA:

EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO:

OBJETO:

SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLOGIA

DATA:

SERV. ACATADO:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

ENDEREÇO:

NOME DA RUA, 00 - BAIRRO

COD. EQUIPE SERV.:

0-0000.000000.0000

EQUIPE:

FAC N.º:

00001

CONTRATADA
AUDITADA:

SERV. EXEC.:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

0000.16
11/02/15

HORÁRIO:

01:00

UGR/PÓLO:

ITAQUERA/ITAQUERA

NOME DO LÍDER DE EQUIPE

O.SERVIÇO:

00001

NOME DA EMPREITEIRA

CONTRATO:

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

00.000/16 Lote X

Avaliação

4-REPARO: RAMAL/REDE DE ÁGUA/ESGOTO, SINGULARIDADES.
4.1-REPARO de PV ou PI
BLOQUEIO DO FLUXO DE ESGOTO A PARTIR DA SINGULARIDADE A MONTANTE E DESVIO DO FLUXO DEVE SER PARA O POÇO DE VISITA À JUSANTE DO REPARO OU OUTRO PONTO ADEQUADO 1.1

NA

DEMOLIÇÃO DA SINGULARIDADE EXISTENTE

NA

EXECUÇÃO DE LASTRO E LAJES DE CONCRETO ARMADO

NA

EXECUÇÃO DAS PAREDES DA SINGULARIDADE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE OU EM ADUELAS DE CONCRETO

NA

EXECUÇÃO DA CANALETA DE FUNDO, OBEDECENDO PERFEITA CONCORDÂNCIA HIDRÁULICA

NA

ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ENTRE OS LIMITES DA CAVA E A PAREDE INTERNA DA SINGULARIDADE

NA

REATERRO COMPACTADO EM TORNO DA SINGULARIDADE

NA

ASSENTAMENTO DAS FERRAGENS

NA

DESBLOQUEIO DO FLUXO APÓS O TÉRMINO DO REPARO

NA

4.2-REPARO DE RAMAL/REDE DE ÁGUA
PARA VAZAMENTOS EM REDE, SOLICITAR A SABESP O FECHAMENTO DA ÁGUA

NA

GEOFONAMENTO PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO

NA

CONSERTO DO VAZAMENTO

NA

NO CASO DE VAZAMENTO COM INFILTRAÇÃO NO SOLO, SOLICITAR QUE O ENCARREGADO DA SABESP SE DIRIJA AO LOCAL

NA

SUBSTITUIÇÃO E REPARO DO TRECHO DA REDE COM PROBLEMAS OU PEÇAS DEFEITUOSAS

NA

MATERIAIS UTILIZADOS FORAM INSPECIONADOS ANTES DE SUA APLICAÇÃO E FORNECIDOS PELA SABESP

NA

LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE, SENDO LEVADO NO PRÓPRIO CAMINHÃO, RETIRANDO O EXCESSO DE TERRA E PAVIMENTO LEVANTADO

NA

4.3-REPARO DE RAMAL/REDE DE ESGOTO
BLOQUEIO DO FLUXO DE ESGOTO A PARTIR DA SINGULARIDADE A MONTANTE E DESVIO DO FLUXO DEVE SER PARA O POÇO DE VISITA À JUSANTE DO REPARO OU OUTRO PONTO ADEQUADO

NA

SUBSTITUIÇÃO OU REPARO DO TRECHO DE REDE DANIFICADO OU DE SINGULARIDADE NELA INSTALADAS

NA

DESBLOQUEIO DO FLUXO APÓS O TÉRMINO DO REPARO

NA

5-REATERRO
EFETUADA ENVOLTÓRIA DE AREIA NO CASO DE MATERIAL PLÁSTICO (REDE DE ÁGUA/ESGOTO E RAMAIS DE PEAD)

NA

UTILIZADO MATERIAL DE REATERRO ADEQUADO DE CBR ≥ 9% (SOLO ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, MATERIAL GRANULAR FINO OU AREIA) E COM UMIDADE SATISFATÓRIA

NA

COMPACTAÇÃO EXECUTADA ADEQUADAMENTE

NA

ESPESSURA DE RECOBRIMENTO ADEQUADA E COM SUPERFÍCIE REGULARIZADA

NA

6-LEITO CARROÇAVEL NÃO PAVIMENTADO
REATERRO ATÉ O NÍVEL DO GREIDE

NA

RECOBRIMENTO MÍNIMO ATENDIDO (0,70 M)

NA

UTILIZADO MESMO MATERIAL ESCAVADO

NA

7-PAVIMENTAÇÂO DURANTE EXECUÇÃO
7.1-BASE DE CONCRETO
VALA RECOMPACTADA CONFORME ESPECIFICADO E SUPERFÍCIE REGULARIZADA, CONCOMITANTEMENTE COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1.6

NA

COLOCAÇÃO DE BASE DE CONCRETO FCK ≥ 15,0 MPA EM LEITO ASFÁLTICO

NA

CONCRETO USINADO (FCK ≥ 15,0 MPA) – CONTROLE DE RECEBIMENTO E DADOS DA NOTA FISCAL CONFORMES

NA

CONCRETO (FCK ≥ 15,0 MPA) ELABORADO NA FRENTE DE SERVIÇO – DOSAGEM APROVADAS, MATERIAIS CONFORMES E QUANTIDADE DE ÁGUA CONFORME O TRAÇO, MISTURADO EM CAIXA DE
MADEIRA/BETONEIRA.

NA

ENSAIOS DE ABATIMENTO E MOLDAGEM DE CORPOS-DE-PROVA

NA

LANÇAMENTO DO CONCRETO SEM SEGREGAÇÕES E ADENSAMENTO COM VIBRADORES DE IMERSÃO OU ADEQUADO

Fonte: SABESP, 2010

NA
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Nome do Anexo:
Concessionária

Número do Anexo

Lista de Verificação - LV - I - Controle Tecnológico

0000

Vinculado ao Instrumento:

Avaliação da Prestação de Serviços em Redes de Água e Esgoto
CONTRATADA:

EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO:

OBJETO:

SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLOGIA

DATA:

SERV. ACATADO:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

ENDEREÇO:

NOME DA RUA, 00 - BAIRRO

COD. EQUIPE SERV.:

0-0000.000000.0000

EQUIPE:

FAC N.º:

00001

CONTRATADA
AUDITADA:

SERV. EXEC.:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

0000.16
11/02/15

HORÁRIO:

01:00

UGR/PÓLO:

ITAQUERA/ITAQUERA

NOME DO LÍDER DE EQUIPE

O.SERVIÇO:

00001

NOME DA EMPREITEIRA

CONTRATO:

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

00.000/16 Lote X

Avaliação

72-PARALEPÍPEDO OU BLOCO
ASSENTAMENTO SOBRE LASTRO DE AREIA EM PISO DE BLOCOS ARTICULADOS – 5,0 CM:

NA

ASSENTAMENTO SOBRE LASTRO DE AREIA EM PISO DE PARALELEPÍPEDO - 10,0 CM

NA

ASSENTAMENTO SOBRE LASTRO DE AREIA EM PISO DE BLOCOS SEXTAVADOS – 10,0 CM

NA

EXECUTAR LASTRO DE BRITA OU CONCRETO MAGRO

NA

ASSENTAR DA BORDA PARA O CENTRO DA RUA E EM RAMPA DE BAIXO PARA CIMA

NA

RAMPAS ÍNGREMES – UTILIZAR LASTROS DE CONCRETO COM CONSUMO DE 210 KG/M3 DE CIMENTO

NA

REJUNTAMENTO COM PEDRISCO SEGUIDO DE PREENCHIMENTO DA JUNTA DE ASFALTO OU ARGAMASSA

NA

7.3-REPOSIÇÂO DE PASSEIO
PARA PASSEIO ESPECIAL DEVE SER EFETUADO CONTRA-PISO, COM POSTERIOR COLOCAÇÃO DE PISO

NA

ESPESSURA NO MÍNIMO IGUAL AO DO PISO EXISTENTE, OU IGUAL OU SUPERIOR A 5,0 CM

NA

LASTRO DE BRITA DE 5,0 CM COMPACTADO

NA

TRAÇO DA ARGAMASSA/CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 210 KG/M3 DE CIMENTO

NA

JUNTAS - MESMA DISPOSIÇÃO DO PASSEIO EXECUTADO

NA

ACABAMENTO – ARGAMASSA DESEMPENADA DE 2,0 CM DE ESPESSURA COM TRAÇO DE 1:3 DE CIMENTO:AREIA

NA

7.4-LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATERIAL PARA BOTA-FORA
LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATERIAL DE BOTA-FORA E SEU TRANSPORTE, BEM COMO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS DE TODO O SOLO, DETRITO E SUJEIRA

NA

7.5-BGS

NA

COMPACTAÇÃO E ESPESSURA ADEQUADAS

7.6-BINDER

NA

COMPACTAÇÃO E ESPESSURA ADEQUADAS

7.7-IMPRIMAÇÃO

NA

APLICADA SOBRE SUPERFÍCIE LIMPA E ISENTA DE PÓ E QUANTIDADE ADEQUADA

7.8-CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO
TEMPERATURA DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 120°C

NA

COMPACTAÇÃO EXECUTADA ADEQUADAMENTE

NA

REGULARIDADE DA SUPERFÍCIE – LISA, SEM REBARBAS, JUNTAS E DIFERENÇA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO GREIDE DO PAVIMENTO EXISTENTE INFERIOR A 0,5 CM

NA

REPOSIÇÕES, RECONSTRUÇÕES E REPAROS DE PAVIMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GLOBAL SOURCING.

NA

RECOLOCAR MEIOS-FIOS, TAMPÕES, BOCAS DE LOBO E OUTROS REMOVIDOS OU DEMOLIDOS

NA

CONFORMAR A SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO COM O GREIDE E SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO EXISTENTE

NA

EMENDAS DEVEM APRESENTAR PERFEITO ASPECTO DE CONTINUIDADE

NA

7.9-LADRILHO HIDRÁULICO
ASSENTADOS SOBRE CONTRAPISO DE 5,0 CM DE ESPESSURA DE CONCRETO COM CONSUMO DE 210 KG/M3

NA

LADRILHOS – IMERSOS EM ÁGUA ATÉ SATURAÇÃO E ASSENTADOS POR MEIO DE ARGAMASSA DE TRAÇO CIMENTO:AREIA DE 1:3 EM VOLUME

NA

JUNTAS – MESMA DISPOSIÇÃO DO PASSEIO EXECUTADO

NA

JUNTAS DE PASSEIOS NOVOS- QUANDO ESPESSURA INFERIOR A 5 MM PREENCHER COM NATA DE CIMENTO, CASO SUPERIORES PREENCHER COM A MESMA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

NA

7.10-MOSAICO/PEDRA
ASSENTAMENTO SOBRE LASTRO DE CIMENTO:AREIA, TRAÇO SECO DE 1:5 EM VOLUME, ESPESSURA DE 5,0 CM

NA

COMPRIMIR PEÇAS POR PERCUSSÃO ATRAVÉS DE MARTELO DE CALCETEIRO

NA

PARA MELHORAR A CONDIÇÃO DE SUPORTE DO SOLO – EXECUTAR LASTRO DE BRITA

NA

REJUNTAMENTO – ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE MISTURA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 EM VOLUME PARA PREENCHIMENTO DOS VAZIOS

NA

DESENHOS DO MESMO TIPO QUE O EXISTENTE, NO CASO DE PASSEIOS NOVOS, SEGUIR O DESENHO DO PROJETO

NA

Fonte: SABESP, 2010
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Continuação – Figura 19 – Lista de Verificação – auditorias durante execução dos serviços
Nome do Anexo:
Concessionária

Número do Anexo

Lista de Verificação - LV - I - Controle Tecnológico

0000

Vinculado ao Instrumento:

Avaliação da Prestação de Serviços em Redes de Água e Esgoto
CONTRATADA:

EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO:

OBJETO:

SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLOGIA

DATA:

SERV. ACATADO:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

ENDEREÇO:

NOME DA RUA, 00 - BAIRRO

COD. EQUIPE SERV.:

0-0000.000000.0000

EQUIPE:

FAC N.º:

00001

CONTRATADA
AUDITADA:

SERV. EXEC.:

TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

0000.16
11/02/15

HORÁRIO:

01:00

UGR/PÓLO:

ITAQUERA/ITAQUERA

NOME DO LÍDER DE EQUIPE

O.SERVIÇO:

00001

NOME DA EMPREITEIRA

CONTRATO:

00.000/16 Lote X

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação

Observações:
NÚMERO DIÁRIO DE OBRA: 00001
NÃO CONFORMIDADES:

Fiscal:

NOME DO AUDITOR

DISCRIMINAÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
DATA:

DATA:

INSPETOR:

ENGENHEIRO CONTRATADA:

DATA:

DATA::

FISCALIZAÇÃO SABESP:
LEGENDAS:

SAT
INS
NA

ENGENHEIRO CONCESSIONÁRIA
REQUISITOS
QUALIDADE
PRAZO
ORGANIZAÇÃO
SEGURANÇA

Satisfatório
Insatisfatório
Não avaliado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 - VISTA DA SINALIZAÇÃO

Foto 02 - VISTA DO LOCAL

Fonte: SABESP, 2010
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Figura 20 – Lista de Verificação – auditorias de pós-serviços
Nome do Anexo:
Concessionária

Número do Anexo

Lista de Verificação - LV - Pós - Serviço

0000

Vinculado ao Instrumento:

Avaliação da Prestação de Serviços em Redes de Água e Esgoto
CONTRATADA:

EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO:

00.000-00

OBJETO:

SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E TECNOLOGIA

DATA:

14/02/2016

SERV. ACATADO:

SERVIÇOS DE ÁGUA

HORÁRIO:

08:00

ENDEREÇO:

NOME DA RUA, 00 - BAIRRO

MUN/POLO:

ITAQUERA/ITAQUERA

COD. EQUIPE SERV.:

0

EQUIPE:

NOME DO LÍDER DE EQUIPE

UGR:

ITAQUERA

FAC N.º:

0

CONTRATADA AUDITADA:

NOME DA EMPREITEIRA

CONTRATO:

00.000/16

SERV. EXEC.:

BROQUEAMENTO

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação

8-PAVIMENTAÇÂO APÓS SERVIÇO
8.1-AVALIAÇÃO IN LOCO
REGULARIDADE DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO,EM RELAÇÃO AO GREIDE EXISTENTE, INFERIOR A 0,5 CM.

NA

SUPERFICIE LISA, ISENTA DE PONTOS DE DEPRESSÕES,FISSURAS, TRINCAS.

NA

JUNTA AJUSTADA AO GREIDE DO PAVIMENTO EXISTENTE.

NA

VALA NÃO APRESENTA VAZAMENTO.

NA

8.2-AVALIAÇÂO LABORATORIAL
8.2.1-CAMADA DO SUB-LEITO
MATERIAL ATENDENDO AO ESPECIFICADO (SOLO ISENTO DE PEDRA E MATERIAIS ESTRANHOS).

NA

DENSIDADE IN SITU E UMIDADE DA CAMADA DE SOLO ATENDEM A UM GC SUPERIOR A 95% E DESVIO DE UMIDADE DE 2%.

NA

CBR IN SITU ATENDE AO MINIMO ESPECIFICADO.

NA

8.2.2-BGS
ESPESSURA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GLOBAL SOURCING.

NA

FAIXA GRANULOMETRICA ATENDE AO ESPECIFICADO.

NA

GRAU DE COMPACTAÇÃO DA CAMADA ACIMA DE 95% DE DENSIDADE DE PROJETO.

NA

8.2.3-CAMADA DE CONCRETO
ESPESSURA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GLOBAL SOURCING.

NA

RESISTENCIA À COMPRESSÃO AXIAL SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GLOBAL SOURCING.

NA

8.2.5-IMPRIMAÇÃO
CUIDADES PARA EVITAR A RECLAMAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL, INCLUINDO CONDUTA RESPEITOSA.

NA

8.2.6-BINDER
ESPESSURA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GLOBAL SOURCING.

NA

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS.

NA

TEOR DE BETUME DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS.

NA

FAIXA GRANULOMETRICA ATENDE AO ESPECIFICADO.

NA

GRAU DE COMPACTAÇÃO ACIMA DE 95%.

NA

DENSIDADE,PORCENTAGEM DE VAZIOS.RELAÇÃO DE BETUME/VAZIOS, ATENDEM AOS PARAMETROS.

NA

8.2.4-CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO
ESPESSURA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GLOBAL SOURCING.

NA

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS.

NA

TEOR DE BETUME DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS.

NA

FAIXA GRANULOMETRICA ATENDE AO ESPECIFICADO.

NA

GRAU DE COMPACTAÇÃO ACIMA DE 95%.

NA

DENSIDADE,PORCENTAGEM DE VAZIOS.RELAÇÃO DE BETUME/VAZIOS, ATENDEM AOS PARAMETROS.

NA

Observações:

Fiscal:
DISCRIMINAÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES E OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

DATA:

DATA:

ENGENHEIRO CONTRATADA:

INSPETOR:
DATA:

DATA:

FISCALIZAÇÃO SABESP:
LEGENDAS:

ENGENHEIRO SABESP

SAT

Satisfatório

INS

Insatisfatório

QUALIDADE

NA

Não avaliado

PRAZO

REQUISITOS

ORGANIZAÇÃO
SEGURANÇA

Fonte: SABESP, 2010

