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O trecho a ser pavimentado deverá estar readequado e nivelado, com largura de 7,5 metros de subleito

compactado, pronto para receber a regularização e compactação. A regularização é executada no leito natural da
estrada, feito com moto niveladora, em seguida é feito a pulverização do terreno, com caminhão pipa para a
compactação, com grau de 100% PN, sendo utilizado o rolo compactador corrugado e o pé de carneiro.

A sub-base é a camada de 20 cm de rachão com largura de 7 metros sendo travada com brita graduada seca.
A base com 6,5 metros de largura é composta por mistura de produtos de britagem, brita 2, brita 1 e pó de pedra,

cuja estabilização é obtida pela ação mecânica, a moto niveladora espalha a brita na espessura especificada no
projeto, normalmente de 12 cm, o caminhão pipa umedece a camada de brita graduada e o rolo compactador
deverá compactar até obter o grau de compactação de 100% PN.

Após a secagem da estrada compactada aplica-se a imprimação com o material betuminoso CM-imprimação,
onde é feito através do caminhão espargidor, após a imprimação deverá esperar por 24 horas para a cura do
material.

Após a cura do material será aplicada a pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C, onde será feito
através do caminhão espargidor.

Logo após a pintura de ligação será aplicado 3,5cm de C.B.U.Q. ( concreto betuminoso usinado a quente ) que é
um revestimento flexível, resultante da mistura a quente em usina apropriada, de agregado mineral graduado,
material de enchimento e material betuminoso, onde é aplicado e espalhado por vibro acabadora, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e espessuras requeridas, bem como deverá ser equipada com
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida.

Imediatamente após a aplicação do C.B.U.Q., tem o início a compactação do concreto betuminoso, que será por
rolo pneumático e rolo liso.







 Presidente da comunidade faz o pedido ao poder executivo para 
elaboração de um anteprojeto e orçamento da referida estrada.

 Após esse orçamento é feita a mobilização da comunidade
para que o valor de 24% do investimento seja arrecadado,
pelo produtor, para que seja viável sua execução.

 Com dotação orçamentária assegurada o poder executivo, juntamente
com sua equipe, marca uma reunião com a comunidade para que seja
assinado ordem de serviço de execução e  colhidas as assinaturas dos    
contratos dos referidos beneficiários.





Antes Depois

















Antes Depois













Linha Sanga Guarani



Linha Sanga Guarani



Linha Guaçú



Linha Guaçú



OT 202 - Novo Sobradinho



OT 202 G - Novo Sobradinho



São Salvador



Linha General Osório



Linha General Osório





Antes Depois



Marcação e Limpeza



Escarificação e Compactação



Ensaio do Solo



Sub Base- Rachão



Base – Brita Graduada



Imprimação com CM 30



Pintura de Ligação com Emulsão RR1C



Capa Asfáltica - CBUQ



Sinalização Horizontal e Vertical



Pavimentação Rural OT 313-Linha Tigre
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Com trabalho, dedicação e parcerias, grandes obras 
são concretizadas.


