
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO

ES-DRE 01/2018

Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial
EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

1 de 9

TÍTULO

DRENAGEM –  DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL

PALAVRAS-CHAVE

Drenagem. Especificação de Serviço. Dispositivos de drenagem pluvial.

DIRETORIA INTERESSADA

Diretoria de Obras Rodoviárias

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Agência Goiana de Transportes e Obras. AGETOP – ES-DRE 01/18. Drenagem– 
Especificação de Serviço – Dispositivos de drenagem pluvial ..

SERVIÇOS RELACIONADOS

Permitida a reprodução, parcial ou total, desde que citada a fonte (AGETOP-GO), mantendo o texto original e não acrescentando qualquer tipo de propaganda comercial.



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO

ES-DRE 01/2018

Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial
EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

2 de 9

SUMÁRIO

 1 – DEFINIÇÃO.................……………....................…................................................................ 3

1.1 – Galerias …...............................................................................................................3

           1.2 – Bocas-de-lobo ….................................................................................................... 3

           1.3 – Poços de visita …................................................................................................... 3

             1.4 – Condições gerais …............................................................................................... 3

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS  …........................................................................................ 3

3 – MATERIAIS …......................................................….............................................................. 4

4 – EQUIPAMENTOS ….................….......................................................................................... 4

5 – EXECUÇÃO …....................................................................................................................... 5

5.1 – Galerias …................................................................................................................5

           5.2 – Bocas-de-lobo …...........…....................................................................................... 6

5.3 – Poços de visita ….................................................................................................... 6

6 – CONTROLE...............……………........................…............................................................... 7

           6.1 – Controle dos Insumos …..........................................................................................7

           6.2 – Controle da Produção (execução) .......................................................................... 7

           6.3 – Verificação do Produto ........................................................................................... 7

             6.4 – Condições de conformidade e não conformidade.................................................. 7

7 – MANEJO AMBIENTAL ........................................................................................................... 8

8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO.................................................................................................... 8

Permitida a reprodução, parcial ou total, desde que citada a fonte (AGETOP-GO), mantendo o texto original e não acrescentando qualquer tipo de propaganda comercial.



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO

ES-DRE 01/2018

Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial
EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

3 de 9

1 – DEFINIÇÃO

 Este  documento  define  a  sistemática  recomendada  para  a  construção  de  dispositivos  de

drenagem  pluvial  de  rodovias  na  transposição  de  áreas  urbanas.  São  também  apresentados  os

requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, controle da qualidade,

condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos que devem ser seguidos para a

construção de dispositivos de drenagem pluvial, envolvendo galerias, bocas-de-lobo e poços de visita,

destinados  à  coleta  de  águas  superficiais  e  condução  subterrânea  para  locais  de  descarga  mais

favorável.

1.1 Galerias

Dispositivos destinados à condução dos deflúvios que se desenvolvem na plataforma rodoviária

para  os  coletores  de  drenagem,  através  de  canalizações  subterrâneas,  integrando  o  sistema  de

drenagem da  rodovia  ao  sistema  urbano  ou  para  mananciais  lindeiros,  de  modo  a  permitir  a  livre

circulação de veículos.

1.2 Bocas-de-lobo

Dispositivos  de  captação,  localizados  junto  aos  bordos  dos  acostamentos  ou  meios-fios  da

malha viária que, através de ramais, transferem os deflúvios para as galerias ou outros coletores. São

capeados por tampas de concreto.

1.3 Poços de visita

Caixas  intermediárias  que  se  localizam  ao  longo  da  rede  para  permitir  modificações  de

alinhamento, dimensões, declividade ou alterações de quedas. 

1.4 Condições gerais

Os  dispositivos  abrangidos  por  esta  Especificação  serão  executados  de  acordo  com  as

indicações  do  projeto.  Na  usência  de  projetos  específicos  deverão  ser  utilizados  os  dispositivos

padronizados  pelo  DNER  que  constam  do  Álbum  de  projetos–tipo  de  dispositivos  de  drenagem,

ressaltando-se ainda que, quando localizados no perímetro urbano, deverão satisfazer à padronização

do sistema municipal. 

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para aplicação desta Especificação Técnica são indispensáveis os seguintes documentos:

a) Detartamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes.  NORMA  DNIT  020/2006  –  ES.

Drenagem – Meios-fios e Guias. Especificação de serviço. 06 páginas. 
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c) Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 8890/2007. Tubo de concreto de seção

circular para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e métodos de ensaios. 30 páginas. 

3 – MATERIAIS

3.1 Tubos de concreto

Os tubos de concreto deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e serão de encaixe

tipo macho e fêmea, podendo ser adotado encaixe do tipo ponta e bolsa, caso indicado em projeto,

devendo obedecer à exigência da norma NBR 8890/07.

Nota: Nos trechos de galeria pluvial contida no corpo estradal, deverá ser adotado encaixe do tipo ponta

e bolsa.

3.2 Tubos metálicos, em PVC ou PEAD

No caso da adoção de tubos de chapa metálica corrugada, em PVC ou PEAD, deverão ser

obedecidas as exigências e prescrições próprias às canalizações e às recomendações dos fabricantes.

3.3 Material de rejuntamento

O material de rejuntamento a ser empregado será argamassa de cimento e areia, no traço de

1:3, em massa.

3.4 Material para construção de bocas-de-lobo, caixas de visita e saídas

Os  materiais  a  serem  empregados  na  construção  das  caixas,  berços,  bocas  e  demais

dispositivos  de captação e transferências de deflúvios  deverão  atender às  prescrições  e  exigências

previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.   

4 – EQUIPAMENTOS

Os  equipamentos  necessários  à  execução  dos  serviços  serão  adequados  aos  locais  de

instalação das obras referidas, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os serviços

similares. 

Recomenda-se, no mínimo, os seguintes equipamentos:

a) Caminhão basculante;

b) Caminhão de carroceria fixa;

c) Betoneira ou caminhão betoneira;
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d) Motoniveladora;

e) Pá carregadeira;

f) Rolo compactador metálico;

g) Retroescavadeira ou valetadeira;

h) Guincho ou caminhão com grua ou “Munck”;

i) Serra elétrica para fôrmas;

j) Vibradores de placa ou de imersão. 

NOTA: O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob as condições especificadas

e produtividade seguida e deverá compreender basicamente as  unidades acima. 

5 – EXECUÇÃO

5.3.1 Galerias

Em geral, os coletores urbanos são constituídos por galerias com tubos de concreto, exigindo

para  a  sua  execução  o  atendimento  à  norma  DNIT 023/2004-ES.  Os  tubos  deverão  satisfazer  às

especificações da NBR 9794/87. No caso de galerias celulares, em geral de forma retangular, serão

atendidas  as  prescrições  da  norma DNIT 025/2004-ES.  As  escavações deverão  ser  executadas de

acordo com as cotas e alinhamentos indicados no projeto e com a largura superando o diâmetro da

canalização,  no  mínimo,  em  60  cm.  O  fundo  das  cavas  deverá  ser  regularizado  e  compactado

mecanicamente. O assentamento dos tubos poderá ser feito sobre berço de concreto ciclópico com 30%

de pedrade-mão,  lançado sobre o terreno natural,  quando este  apresentar  condições de resistência

característica adequadas, adotando-se o (fck, min), aos 28 dias de 15MPa. No caso de execução de

bases em concreto armado, ou berços de concreto simples, deverá ser adotado concreto com resistência

à compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 15MPa. Quando o material local for de baixa resistência

deverá ser prevista sua substituição ou a execução de camada de reforço com colocação de pedra-de-

mão ou rachão. As juntas dos tubos serão preenchidas com argamassa de cimento e areia em traço 1:3,

em massa, cuidando-se de remover toda a argamassa excedente no interior da tubulação. Os tubos

terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os deflúvios no sentido descendente das

águas. O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e ao alinhamento indicados no projeto. O

reaterro somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá ser feito, de preferência, com

o material da própria escavação, desde que este seja de boa qualidade, em camadas com espessura

máxima de 15cm, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de 30 cm acima da
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geratriz superior da tubulação. Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, que

deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização.

5.3.2 Bocas-de-lobo

As bocas-de-lobo, as caixas de visita e as saídas deverão obedecer às indicações do projeto. As

escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos previstos, adotando-se

uma sobrelargura  conveniente  nas  cavas  de  assentamento.  Concluída  a  escavação e  preparada  a

superfície do fundo será feita a compactação para fundação da bocade-lobo. As bocas-de-lobo serão

assentes sobre base de concreto dosado para a resistência característica à compressão mínima (fck,

min), aos 28 dias, de 15 MPa. As paredes serão executadas com alvenaria de tijolo maciço recozido ou

bloco  de  concreto,  assentes  com  argamassa  de  cimento-areia  no  traço  1:3,  em  massa,  sendo

internamente revestidas com a mesma argamassa; desempenada e alisada a colher. A parte superior da

alvenaria será fechada com uma cinta de concreto simples, dosado para uma resistência característica à

compressão (fck, min), aos 28 dias, de 15MPa, sobre a qual será fixado o quadro para assentamento da

grelha e/ou da guia-chapéu. A grelha poderá ser de ferro fundido ou de concreto armado e deverá ter as

dimensões e formas fixadas no projeto. Sendo a grelha de concreto armado este deverá ser dosado para

resistência característica à compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 22 MPa.

5.3.3 Poços de visita

Os poços de visita deverão ser constituídos de duas partes componentes: a câmara de trabalho,

na parte inferior e a chaminé que dá acesso à superfície na parte superior. Os poços de visita serão

executados com as dimensões e características fixadas pelos projetos específicos ou de acordo com o

Álbum de  projetos–tipo  de  dispositivos  de  drenagem do  DNER.  Os  poços  serão  assentes  sobre  a

superfície resultante da escavação regularizada e compactada, executando-se o lastro com concreto

magro dosado para resistência característica à compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 11MPa.

Após a execução do lastro, serão instaladas as formas das paredes da câmara de trabalho e os tubos

convergentes ao poço. Em seguida procede-se à colocação das armaduras e à concretagem do fundo

da caixa, com a consequente vibração, utilizando concreto com resistência característica à compressão

mínima  (fck,  min),  aos  28  dias,  de  15MPa.  Concluída  a  concretagem  das  paredes,  será  feita  a

desmoldagem, seguindo-se a colocação da laje pré-moldada de cobertura da caixa,  executada com

concreto dosado para resistência característica à compressão mínima (fck, min), aos 28 dias, de 22MPa,

sendo esta provida de abertura circular com a dimensão da chaminé. A laje de cobertura do poço poderá

ser moldada “in loco” executando-se o cimbramento e o painel de formas, posteriormente retirados pela

chaminé. Sobre a laje, será instalada a chaminé de alvenaria com tijolos maciços recozidos, rejuntados e

revestidos internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em massa. Alternativamente, a

chaminé poderá ser executada com anéis de concreto armado, de acordo com os procedimentos fixados

na norma NBR 8890/07. Internamente será fixada na chaminé a escada de marinheiro, para acesso à

câmara de trabalho, com degraus feitos de aço CA-25 de 16 mm de diâmetro, chumbados à alvenaria,
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distantes um do outro no máximo 30cm. Na parte superior da chaminé será executada cinta de concreto,

onde será colocada a laje de redução, pré-moldada, ajustada para recebimento do caixilho do tampão de

ferro fundido. A instalação do poço de visita será concluída com a colocação do tampão especificado. 

6 – CONTROLE 

6.1 Controle dos insumos

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado de acordo com as  normas NBR

12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97. Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada

dos corpos-de-prova de concreto e das amostras de aço, cimento, agregados e demais materiais, de

forma  a  satisfazer  às  especificações  respectivas.  Para  o  aço,  deverá  ser  apresentado  laudo  do

fabricante. Os tubos de concreto serão controlados através dos ensaios preconizados nas normas NBR

8890/07. Para cada partida de tubos não rejeitados na inspeção, serão adotar o mesmo que foi adotado

em bueiros tubulares.

6.2 Controle da produção (execução)

O controle qualitativo dos dispositivos será feito de forma visual avaliando-se as características

de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que

não  ocorra  prejuízo  à  operação  hidráulica  da  canalização.  Da  mesma  forma,  será  feito  o

acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e enchimento

das  valas.  O  concreto  ciclópico,  quando  utilizado,  deverá  ser  submetido  ao  controle  fixado  pelos

procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

6.3 Verificação do produto

O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos,

auxiliados  por  gabaritos  para  execução  das  canalizações  e  acessórios.  Os  elementos  geométricos

característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço com as quais será feito o acompanhamento. As

dimensões das seções transversais avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de mais de 1%,

em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de ± 10%

em relação à espessura de projeto. 

6.4 Condições de conformidade e nãoconformidade

Será controlado o valor característico da resistência à compressão do concreto aos 28 dias,

adotando-se as seguintes condições:

fck, est < fck – não-conformidade;

fck, est ≥ fck – conformidade.
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Onde:

fck, est = valor estimado da resistência característica do concreto à compressão.

fck = valor da resistência característica do concreto à compressão.

Os  resultados  do  controle  estatístico  serão  analisados  e  registrados  em  relatórios  periódicos  de

acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece os procedimentos

para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da produção e do produto. 

7 – MANEJO AMBIENTAL

Durante  a  execução  dos  dispositivos  de  drenagem  deverão  ser  preservadas  as  condições

ambientais, exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

a) todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das proximidades dos

dispositivos;

b) o material  excedente removido será transportado para local  pré-definido em conjunto com a

Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja conduzido para os cursos d'água de

modo a não causar assoreamento;

c) nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção de modo a

não promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água;

d) durante  o  desenvolvimento  das  obras  deverá  ser  evitado  o  tráfego  desnecessário  de

equipamentos ou veículos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguração;

e) além destas,  deverão  ser  atendidas,  no  que  couber,  as  recomendações  da  DNER-ISA 07-

Instrução de Serviço Ambiental, referentes à captação, condução e despejo das águas superficiais ou

sub-superficiais. 

8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços conformes serão medidos de acordo com os seguintes critérios:

a)  Os  dispositivos  de  drenagem  pluvial  serão  medidos  de  acordo  com  os  critérios  definidos  nas

especificações respectivas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos,

equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à sua execução.
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b)  Deverão  ser  medidas  as  escavações  necessárias  à  implantação  destes  dispositivos,  pela

determinação do volume de material escavado, classificando-se o tipo de material, expresso em metros

cúbicos. 
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