
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO

ES-DRE 008/2018

Drenagem – Entrada e descidas d'água 
EMISSÃO

JUN/2018
FOLHA

1 de 8

TÍTULO

DRENAGEM –  ENTRADAS E DESCIDAS D'ÁGUA

PALAVRAS-CHAVE

Drenagem. Especificação de Serviço. Entradas e descidas d'água.

DIRETORIA INTERESSADA

Diretoria de Obras Rodoviárias

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Agência Goiana de Transportes e Obras. AGETOP – ES-DRE 08/18. Drenagem– 
Especificação de Serviço – Entradas e descidas d'água ..

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 008/2018

Drenagem – Entrada e descidas d'água 
EMISSÃO

JUN/2018
FOLHA

2 de 8

SUMÁRIO

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

1.1 – Descidas d'água …....…...........................................................................................3

           1.2 – Entradas d'água ..................................................................................................... 3

1.3 – Condições gerais ................................................................................................... 3

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

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

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

5 – EXECUÇÃO …....................................................................................................................... 4

5.1 – Processo executivo ..…......................................................................................... 4

5.2 – Processo executivo alternativo …..................….................................................... 5

6 – CONTROLE...............……………........................…............................................................... 5

           6.1 – Controle dos Insumos …..........................................................................................5

           6.2 – Controle da Produção (execução) .......................................................................... 6

           6.3 – Verificação do Produto ........................................................................................... 6

             6.4 – Condições de conformidade e não-conformidade.................................................. 6

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

8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO.................................................................................................... 7

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 008/2018

Drenagem – Entrada e descidas d'água 
EMISSÃO

JUN/2018
FOLHA

3 de 8

1 – DEFINIÇÃO

Esta norma fixa a sistemática a ser adotada na execução de entradas e descidas d´água de

concreto  destinadas  à  captação  e  transferência  das  águas  que  incidem  sobre  as  plataformas  das

rodovias. 

1.1 Descidas d´água

Dispositivos  que  possibilitam  o  escoamento  das  águas  que  se  concentram  em  talvegues

interceptados  pela  terraplanagem,  e  que  vertem  sobre  os  taludes  de  cortes  ou  aterros.  Nestas

condições, para evitar os danos da erosão, torna-se necessária a sua canalização e condução através

de dispositivos, adequadamente construídos, de forma a promover a dissipação das velocidades e com

isto,  desenvolver  o  escoamento  em  condições  favoráveis  até  os  pontos  de  deságue,  previamente

escolhidos.

1.2 Entradas d´água

Dispositivos  destinados  à  transferência  das  águas  captadas  para  canalizações  ou  outros

dispositivos, possibilitando o escoamento de forma segura e eficiente.

1.3 Condições gerais

Os dispositivos de transposições abrangidos por esta Norma serão executados de acordo com

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

padronizados pelo DNIT que constam do Álbum de projetos–tipo de dispositivos de drenagem. 

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para aplicação desta Especificação Técnica são indispensáveis os seguintes documentos:

a) Detartamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes.  NORMA  DNIT  021/2004  –  ES.

Drenagem – Entradas e descidas d'água. Especificação de serviço. 05 páginas. 

b) Detartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 177/2009 – ES. Pontes e

viadutos  rodoviários  –  Concretos,  argamassas  e  calda  de  cimento  para  injeção.  Especificação  de

serviço. 13 páginas.

c) Associação Brasileira de Normas Técnicas.  ABNT NBR 6118/2014.  Projeto de estruturas de

concreto — Procedimento. 238 páginas. 

d) Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas.  ABNT  NBR  12655/2015.  Concreto  de  cimento

Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento. 23 páginas. 

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 008/2018

Drenagem – Entrada e descidas d'água 
EMISSÃO

JUN/2018
FOLHA

4 de 8

e) Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR MN 67/1998. Concreto - Determinação

da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 8 páginas.

f) Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR MN 68/1996. Concreto - Determinação

da consistência pelo espalhamento na mesa de Graff. 10 páginas.

g) Detartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 011/2004-PRO . Gestão

da qualidade em obras rodoviárias. Procedimento. 15 páginas.

3 – MATERIAIS

Todo material  utilizado na execução deverá satisfazer  aos requisitos impostos pelas normas

vigentes da ABNT e do DNIT.

O concreto de cimento, quando utilizado nos dispositivos, conforme especificação, deverá ser

dosado racional e experimentalmente para uma resistência característica à compressão mínima (fck)

min., aos 28 dias, de 15 MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na

norma NBR 6118/114, além de atender ao que dispõe a norma DNIT 177/2009 – ES. 

4 – EQUIPAMENTOS

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

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

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos:

a) Caminhão basculante;

b) Caminhão de carroceria fixa;

c) Betoneira ou caminhão betoneira;

d) Retroescavadeira ou valetadeira;

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

5.1 Processo executivo

As  entradas  e  descidas  d´água  de  concreto  deverão  ser  moldadas  “in  loco”  atendendo  ao

disposto nos projetos específicos e desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas:
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a) Escavação, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicados no projeto;

b) Instalação das formas e cimbramento;

c) Lançamento, vibração e cura do concreto;

d) Retirada das guias e das formas laterais;

Para marcação da localização das entradas e descidas d'água, serão implantados gabaritos constituídos

de guias de madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção transversal corresponda às

dimensões  e  forma  de  cada  dispositivo,  e  com  a  evolução  geométrica  estabelecida  no  projeto,

espaçando-se estes gabaritos em 2,0m, no máximo.

5.2 Processo executivo alternativo

Opcionalmente, poderão ser adotados outros procedimentos executivos, através de elementos

pré-moldados, envolvendo as seguintes etapas:

a) Escavação  do  material  situado  nas  adjacências  do  bordo  do  pavimento,  obedecendo  aos

alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;

b) nstalação  e  assentamento  dos  pré-moldados,  de  forma  compatível  com  o  projeto-tipo

considerado;

c) Rejuntamento com argamassa cimentoareia, traço 1:3, em massa; 

6 – CONTROLE 

6.1 Controle dos insumos

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

12655/15 e DNIT 177/2009 – ES. 

O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou a NBR NM

68/96,  sempre que ocorrer  alteração  no teor  da umidade dos agregados,  na execução da primeira

amassada do dia, após o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas

horas, cada vez que forem moldados corpos-de-prova e na troca de operadores.
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6.2 Controle da produção (execução)

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, das

amostras  de  cimento,  agregados  e  demais  materiais,  de  forma  a  satisfazer  às  especificações

respectivas.

6.3 Verificação do produto

6.3.1 Controle geométrico

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 da

execução.

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 se  situar  no

intervalo de ± 10% em relação à espessura do projeto.

6.3.2 Controle de acabamento

Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, 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.

6.4 Condições de conformidade e não-conformidade

Todos os ensaios de controle  e  verificações dos insumos,  da produção e do produto serão

realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender às condições gerais e específicas dos

capítulos 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

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.

Onde:

fck, est = valor estimado da resistência característica do concreto à compressão.
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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  construção  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  DNERISA 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) As entradas d’água serão medidas por unidade de dispositivo construído e as descidas d’água

serão medidas por comprimento linear de dispositivo executado, medidos em metros, estabelecendo-se

custos unitários de execução com a quantificação de volumes e áreas das unidades executivas,  de

acordo com os tipos indicados no projeto, acompanhando as espessuras e formas executadas, incluindo

o  fornecimento  e  colocação  de  materiais,  bem  como  a  mãode-obra  e  respectivos  encargos,

equipamentos, ferramentas, transportes, escavações e eventuais necessários à sua execução.
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b) As escavações de valas serão medidas pela determinação do volume de material escavado,

classificando-se o tipo de material, e expresso em metros cúbicos. 
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