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INTRODUCAO

GLOSSARIO
A estrada e os seus anexos
A estrada é uma via pública terrestre, concebida para permitir a circulação de pessoas e bens, e a
comunicação entre dois centros de actividade.
A estrada dá acesso não só às áreas e locais onde as pessoas realizam ou pretendem realizar actividades
económicas, culturais, sociais ou turísticas, mas também às áreas servidas, a outras áreas com as quais
existe uma ligação e que fornecem os serviços necessários aos indivíduos ou grupos humanos que ocupam
essas áreas.
A estrada é composta pelo pavimento, o sistema de drenagem e os anexos.
As dependências das estradasRurais:
São as obras localizadas no espaço público que dependem funcionalmente da estrada, ou são acessórias à
mesma, e que são consideradas como pertencendo ao espaço público rodoviário (direito de passagem). Na
prática, isto diz respeito em particular aos bens que:
• Constituem o acessório inseparável da estrada;
• Contribuem para a manutenção do pavimento;
• Contribuem para a protecção dos usuários;
Consistem em encostas de uma estrada, incluindo caleira de água, muros de contenção, vedações, muros
baixos, bermas, valas e canais de saída, outras áreas arranjadas e vários equipamentos localizados no
espaço de implantação da estrada.

Encosta
Caleirade
agua
Pavimento
Vala

Abaulamento
Figura 1 : Pavimento e alguns anexos Componentes

Reabilitação da Estrada
É a reparação, reforço e remodelação do pavimento ou da plataforma(incluindo pequenas melhorias na
drenagem) para restaurar a capacidade de carga e garantir o conforto dos usuários. Por outras palavras,
corresponde à reabilitação do pavimento quando a intensidade do tráfego já não permite a simples
repavimentação contínua. Estas obras são efectuadas a intervalos de cerca de 4 a 5 anosdependendo da
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qualidade de material utilizado na sua estrutura e com a manutenção corrente eficaz, tendo em conta o clima
do país.
A manutenção da estrada e os seus anexos.
Uma vez construída ou reabilitada, sem manutenção regular, a estrada está condenada a deteriorar -se e
eventualmente a desaparecer. Inicialmente, há apenas uma ligeira deterioração devido ao desgaste do
abaulamento da estrada e entupimento dos elementos do sistema de drenagem (vala, canais de saída). Após
as chuvas, as poças deixadas nas depressões do pavimento enfraquecem a camada superficial. A passagem
de veículos, e especialmente veículos de grande capacidade e camiões, acabará por formar buracos na
estrada.
Outro fenómeno é a formação de fendas, rodeiras as degradações do pavimento e da plataforma assumem a
forma de faixas paralelas ao eixo da estrada, correspondentes às zonas por onde passam as roda s dos
veículos pesados de mercadorias ou veículos de grande porte.
A falha do sistema de drenagem é outra fonte de deterioração: provoca o fluxo de água para o pavimento,
causando danos significativos que deterioram completamente a estrada: as ravinas.
Contudo, se a estrada for bem construída, a maioria destes problemas pode ser evitada através da
manutenção regular.
Manutenção de rotina
É o conjunto de todas as actividades realizadas ao longo do ano para lidar com as degradações pontuais. Os
trabalhos de manutenção de rotina dizem respeito a operações que devem ser realizadas uma ou várias vezes
por ano, dependendo do tráfego e da pluviosidade. Trata-se geralmente de operações simples ou de pequena
escala que requerem apenas mão-de-obra pouco qualificada. Incluem entre outras as seguintes:


Remoção de quaisquer obstáculos no espaço de implementação da estrada (quedas de árvores,
pequenos deslizamentos de pedras);



Capinação e remoção da vegetação que cresce nos bordos da estrada (bermas e declives);



Limpeza dos aquedutos e caleiras( canais);



Limpeza de valas longitudinais (desassoreamento), dos canais de saída e valas de crista (remoção
de material inutilizável, tais como detritos, vegetação e o lodo, restauração d o perfil transversal
original, reconstrução dos quebra-mares);



Reparação (quebra-mares);



Reparação de valas de alvenaria e caleiras danificadas;



Enchimento de ravinas e sulcos (fendas) causados pela erosão na estrada e nas encostas
(bermas);



Reparação de pontos negros (enchimento de buracos);



Reperfilamento do pavimento (mantendo o abaulamento da estrada):



Protecção de taludes pela vegetação.

A Abordagem HIMO:
É uma abordagem metodológica que combina de forma óptima mão-de-obra e equipamento geralmente ligeiro, e
promove a utilização de recursos locais na realização de projectos de interesse público ou comunitário, sempre
que tecnicamente viável e economicamente rentável.
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Vários factores são considerados na escolha de técnicas para qualquer projecto de construção: (i) o tipo de
projecto; (ii) as características do local; (iii) a disponibilidade de mão-de-obra, as normas de qualidade desejadas,
o prazo e o custo das várias técnicas.
Através da utilização de mão-de-obra de alta intensidade (HIMO) opta-se pela utilização máxima de recursos locais
com o objectivo de criar empregos, estimular a participação popular e encorajar o fabrico local de materiais,
pequenos equipamentos e ferramentas. A utilização de equipamento pesado é reduzida ao mínimo pela utilização
de equipamento mais ligeiro e recursos locais, resultando em economias de divisas.
As vantagens de utilizar abordagens HIMO em relação às abordagens clássicas são as seguintes:



Criação massiva de empregos para as pessoas nas comunidades locais;



Oportunidades de emprego param mulheres e jovens com poucas qualificações;



Protecção e segurança social para grupos vulneráveis;



Criação e apoio de empresários locais, em particular pequenas, médias e microempresas;



Desenvolvimento económico local, especialmente em zonas urbanas e rurais de bai xos
rendimentos;



Limitação da migração rural e urbana;



Transferência de competências para os trabalhadores;



Apropriação das infra-estruturas pelas colectividades loca;



Optimiza a utilização dos recursos locais;



A construção de infra-estruturas tecnicamente sólidas e economicamente rentáveis;



O fornecimento de infra-estruturas viáveis à população, mesmo em zonas onde a utilização de
meios convencionais é impossível.

O trabalho decente:
O conceito de "trabalho decente" visa permitir a cada homem e a cada mulher obter trabalho produtivo, em
condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana.
Implica a oportunidade de trabalho produtivo e rentável; proporciona segurança no local de trabalho, protegendo
os trabalhadores e as suas famílias; oferece melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e incentiva a
integração social; permite que as pessoas expressem livremente as suas preocupações, se organizem e participem
nas decisões que afectam as suas vidas; e garante as mesmas oportunidades e tratamento para todos.
É um trabalho caracterizado por:
1. Ser produtivo
2. Ser remunerado de forma igualitária e a seu devido custa, de acordo com as disposições das
convenções ou das práticas salariais em vigor na região
3. Garantir a segurança dos trabalhadores no local de trabalho
4. Garantir a protecção social aos trabalhadores e das suas famílias
5. Respeitar a liberdade de expressão e de organização e de participação aos trabalhadores
6. Ser um factor de desenvolvimento pessoal e de integração social
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7. Respeitar o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento para todos.
.
Os documentos padrão HIMO dos concursos públicos:
É o conjunto de documentos utilizados no âmbito dos contratos públicos relacionados com actividades relativas ao
HIMO, em particular documentos de lançamento do concurso (DAO), cadernos de encargo, termos de referência
e as cartas de encomenda.
Os contratos públicos:
Os contratos públicos são o conjunto de contratos adjudicados por uma entidade pública para satisfazer as suas
necessidades. É um conceito muito amplo que engloba várias formas de contratos tais como contratos públicos,
delegações de serviço público, contratos de parceria público/privado, etc.
O Ponto Focal HIMO:
É uma pessoa designada dentro de uma administração ou de uma autoridade local descentralizada para
monitorizar principalmente actividades baseadas em mão-de-obra na sua estrutura.
O Projeto padrão HIMO:
É um projecto iniciado e implementado no respeito das normas e práticas da HIMO.
Os Recursos locais:
É o conjunto formado pela mão-de-obra local, os materiais locais, o saber-fazer local e o empreendedorismo local.
Os Materiais locais:
É o conjunto das matérias-primas disponíveis localmente ou dos produtos provenientes da sua transformação que
necessitam no máximo de 30% de insumos importados.
A administração ( por conta de estado):
É a abordagem através da qual a administração ou uma autoridade local descentralizada realiza por si própria os
estudos, a execução e o controlo das obras de infra-estruturas, utilizando os seus próprios recursos humanos,
materiais e financeiros.
As obras comunitárias:
As obras comunitárias são, em geral, obras realizadas sem contrapartidas financeiras por membros da comunidade
em benefício da comunidade.
Dono da obra:
Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, representado pelo INAE ou DOPU que diligência nos processos
contratuais, e execução de obras.
Dono da Obra delegado:
Para nosso caso Delegado do Dono de Obra é por excelência ( INAE) Instituto Nacional de Estradas ou DOPU
Direcção de Obras Públicas e Urbanismo.
Unidade de Concursos e Contrato:
Quadro do INAE acreditado pelo Dono de Obra para fornecer uma assistência geral de ordem administrativa,
financeira e técnica nas fases de definição, desenvolvimento, execução e recepção boas prestações, objecto do
contrato. Responsável pela gestão geral da execução das prestações decide sobre todas as disposições técnicas
e financeiras e representa o Dono da Obra ou o Delegado do Dono da Obra perante as autoridades competentes
para a arbitragem de litígios
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Engenheiro da Obra( Fiscal da Obra ):
Pessoa física ou moral de direito público acreditado pelo Dono da Obra ou pelo Delegado do Dono da Obra para
controlar a execução do contrato. Responsável pelo seguimento técnico e financeiro, avalia, decide e dá todas as
instruções relacionado com a execução da obra de acordo a CET (Caderno de Especificação Técnica). Ele presta
contas a INAE ( Instituto Nacional de Estradas).
Gestor da Obra (Empreteiro):
Pessoa física ou moral de direito público ou privado a quem o Dono da Obra ou o Delegado do Dono da Obra
conferiu a defesa dos seus interesses nas fases de definição, elaboração, execução e recepção dos serviços
abrangidos pelo contrato;
Empresa ou contratante da Administração:
Qualquer pessoa física ou moral que seja parte no contrato, responsável pela execução dos serviços previstos no
contrato, bem como o(s) seu(s) representante(s), pessoal, sucessor(es) e/ou mandatários(s) devidamente
designado(s).pelo sector competente , INAE , DOPU e outras com serviços afins.
PRIMEIRA PARTE: REQUISITOS REGULAMENTARES E PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DAS ABORDAGENS
DE ALTAS INTENSIDADES DE MÃO-DE-OBRA (HIMO).
A aplicação de abordagens e técnicas HIMO nos projectos implica o cumprimento, da parte dos diferentes actores,
dos textos regulamentares e o respeito pelos princípios fundamentais, que seria bom recordar.
1.1

1.1.1

DA APLICAÇÃO DOS TEXTOS REGULAMENTARES

O código do trabalho

O Código do Trabalho é um conjunto de documentos (leis, decretos, regulamentos) que regem as relações laborais
entre trabalhadores e empregadores, bem como entre estes últimos e os aprendizes colocados sob a sua
autoridade.
Fazem parte dos textos a serem respeitados no âmbito do HIMO, as várias convenções internacionais ratificadas
pelos Camarões, em particular as convenções relativas à Liberdade sindical e a protecção do direito sindical (87)
em 1948, o Direito de organização e negociação colectiva (98) em 1949, o Trabalho Forçado (29) em 1930, a
Abolição do Trabalho Forçado (105) em 1957, a Idade Mínima (138) em 1973, as Piores Formas de Trabalho
Infantil (182) em 1979, a Igualdade de Remuneração (100) em 1951, Igualdade de Oportunidades e Tratamento
(111) em 1958, Salários Mínimos (131) em 1970, Protecção Salarial (95) em 1949, e Segurança e Saúde (167) em
1988.
1.1.2

O Código dos Contratos Públicos

O Código dos Contratos Públicos baseia-se RLCP (Regulamento de Licitações e Contratações Públicas aprovado
pela lei nº 8/2009, 26 de Agosto., estabelece as regras aplicáveis à adjudicação, execução e controlo dos contratos
públicos.
:



por fundos estatais
de fundos de ajuda externa, bilateral ou multilateral;
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1.1.3

sobre empréstimos apoiados pelo governo;
pelo orçamento de uma instituição pública ou de uma empresa do sector público ou para público ou
de uma autoridade local descentralizada.

Textos sobre descentralização

1.2

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DAS ABORDAGENS HIMO

Estes princípios baseiam-se nas condições de contratação e de trabalho, condições do local e complexidade do
projecto, utilização de recursos locais e ferramentas de boa qualidade, pagamento de salários e formação e
capacitação do pessoal.
1.2.1

Condições de emprego

A avaliação das necessidades de mão-de-obra inclui tanto o número de trabalhadores como as suas características
(incluindo o género e a origem). Alguns trabalhadores (especialmente as mulheres) podem não estar dispostos a
fazer certos trabalhos, e a produtividade pode variar consoante a categoria de trabalho. Embora a estimativa da
oferta global de mão-de-obra seja feita pela direcção, é da responsabilidade do encarregado da obra tratar do
recrutamento e das quatro situações que possam surgir:
a. A mão-de-obra necessária não é numerosa e pode ser recrutada a partir da população local para um
salário constante.
b. A mão-de-obra local aumenta durante os períodos de diminuição da procura noutros sectores e diminui
em caso contrário, e as taxas salariais permanecem constantes durante toda a época. O gestor das
obras terá, portanto, de programar os trabalhos a ritmos variáveis.
c. A oferta de mão-de-obra local flutua, mas o gestor das obras pode ser capaz de suavizar a oferta apesar
da escassez local temporária, quer recrutando trabalhadores migrantes, quer, mais raramente,
aumentando temporariamente os salários durante os períodos de declínio.
d. As necessidades de mão-de-obra são elevadas e pode ser necessário recrutar trabalhadores migrantes
para aumentar a oferta local durante todo o período das obras.
1.2.2

Condições de trabalho

Os critérios de viabilidade que devem prevalecer para o bom êxito são os seguintes:


Uma proporção significativa da população está desempregada e subempregada (par time), é pouco
qualificada e os salários são baixos.



Um salário mínimo diário pode atingir até 200Dobras ou mais.



O uso de equipamento torna-se caro ou inadequado para o contexto local Indicadores para avaliar

os critérios de indicadores para avaliar os critérios de viabilidade.


Disponibilidade de mão-de-obra: A disponibilidade de mão-de-obra é obtida por densidade por km². A
HIMO é óptima para uma densidade superior a 25 habitantes por km².
O critério utilizado é a densidade de habitantes por km² (D)
•

D > 25 habitantes/km²: Utilização óptima do método

•

15 < D< 25 habitantes/km²: Utilização normal do método HIMO

•

10 < D< 15 habitantes/km²: Utilização possível do método HIMO ;

•
D < 10 habitantes/km²: Utilização difícil do método HIMO (possível se for utilizado uma mão-de-obra não
local, mas depois é necessário um acordo com a população local e o trabalho é mais dispendioso (em termos de
transporte e alojamento)
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1.2.3



Técnica: De preferência, os locais do projecto devem estar próximos das grandes aglomerações onde
se pode obter uma abundante oferta de mão-de-obra (idealmente num raio máximo de 5 km a pé).



Diz respeito ao volume das obras, à distância entre os depósitos de material e o local da obra. A HIMO
é viável quando o volume das obras não excede as 50 à 100 h/d/mês.

Condições do local e complexidade do projecto

A natureza e o âmbito do projecto não devem ser demasiado sofisticados e difíceis para a utilização de métodos
baseados em mão-de-obra. Para condições de solo muito duro ou pedregoso, bem como nos terrenos acidentados
ou para obras de infra-estruturas que envolvam obras de terraplanagem maciça, poderá ser necessário
equipamento e instalações adequadas para complementar a utilização de mão-de-obra.
Devem também ter sido tomadas precauções na selecção dos materiais de construção para garantir a qualidade
e a durabilidade das obras de infra-estruturas.
Estes critérios estão relacionados com:
Terraplanagens
1. Volume de escavação a ser feita (por km de estrada, distância da obra – local de depósito)
Domínio HIMO : <1500 m3 / km – Distancia evacuação: ~ 2 km
2. Volume dos aterros a fazer (por km de estrada, distância do depósito – obra)
Domínio HIMO : <1500 m3 / km – Distância do depósito/pedreira – obras: ~2.5 km
Pavimento
Materiais da camada de rodagem (distância do depósito – obras) - Distância do depósito/pedreira – estaleiro de obras : ~ 15 km
Volume global das obras
Traduz-se em Pessoas – Dias (PD) de mão-de-obra e em Maquinas – Dias (MD)
Dependendo do calendário a respeitar, a intervenção HIMO é viável se:
Pessoas – dia por mês for <max50 HD (efectivo 200 MO * 23 dias de trabalho por mês) ;
Maquinas – dias por mês é < 23 MD para cada maquina.
Recursos materiais e de pessoal: Mão-de-obra e equipamento para obras rodoviárias HIMO
Gabinete de estudos modelo HIMO: Quadro dirigente formado em HIMO, engenheiro de estudos e controlo formado em HIMO, Técnico de
supervisão formado em HIMO, Viatura de ligação,
PME (Pequenas e Médias Empresas): Quadro técnico formado em HIMO, gestor de obras formado em HIMO, Chefe de obra em HIMO,
Pelo menos 1 camião basculante ou 1 tractor com 2 reboques, 1 camião-cisterna ou cisterna rebocada, 1 compactador vibratório, 100 a 150
operários, Conjunto de ferramentas
A PME HIMO não utiliza o seguinte equipamento: Bulldozer, Niveladora, Carregador

1.2.4

Utilização de recursos locais

Durante a fase de concepção, o dono da obra deve colocar mais ênfase nos materiais que optimizam a criação de
emprego durante a construção. Por outro lado, a concepção deve optimizar a utilização de materiais locais tais
como pedra, madeira, bambu, etc.
Sempre que existam competências locais, tais como pedreiros, escultores de pedra e outros, as estruturas devem
ser concebidas de modo a fazer o máximo uso destes recursos humanos.
1.2.5

Pagamento de salários

Ao contrário dos projectos do HIEQ, as obras HIMO dependem de seres humanos como as principais unidades de
produção. Devem, portanto, ser pagos prontamente para se sustentarem a si próprios e às suas famílias, de modo
a lhes permitir continuar a trabalhar.
O pagamento dos trabalhadores exige a manutenção de Fichas de horas, a medição das quantidades produzidas,
o cálculo dos salários e o seu pagamento. As Fichas de horas são mantidas por um chefe da equipa, mas o
encarregado (ou chefe da obra) verificará ocasionalmente a sua exactidão. A medição e o registo do volume de
trabalho são também da responsabilidade desta pessoa, e o cálculo e pagamento dos salários exige pelo menos
um empregado assalariado. Para assegurar que os salários sejam devidamente pagos, é desejável que os
diferentes empregados sejam responsáveis pela contabilidade e pagamento. O responsável das obras terá
ocasionalmente de ser ele próprio a fazer a folha de pagamentos.
Mecanismos de pagamento
Qualquer que seja o método de pagamento, o dia de pagamento deve ser fixo. Quanto mais frequente for o
pagamento, mais ocupado será o pessoal por ele responsável, mas se o intervalo entre dois de pagamentos for
demasiado longo, os trabalhadores poderão nem sempre ser capazes de esperar. O atraso nos pagamentos dos
salários pode levar a greves ou outras acções reivindicativas e agitação civil. O atraso nos pagamentos dos
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empreiteiros afecta negativamente o seu fluxo de caixa, forçando-os a reduzir as actividades de trabalho. Por
conseguinte, o pagamento imediato é a chave para o sucesso dos projectos de obras baseadas em HIMO.
O pagamento de salários antecipados, que são depois deduzidos do salário final, é tão demorado como o
pagamento dos próprios salários, pelo que deve ser evitado na medida do possível. O pagamento dos salários dos
trabalhadores deve ser efectuado pelo menos uma vez por mês.
E de maior importância ao mais alto nível que a mão-de-obra seja paga
Pontualmente
E no dia combinado.
Os principais métodos de remuneração são:


Remuneração diário,



Remuneração por tarefa e,



Remuneração por unidade.

1. Pagamento quotidiano: por dia
Os trabalhadores pagos diariamente recebem uma quantia fixa todos os dias por um número fixo de horas de
trabalho. A principal vantagem do trabalho remunerado diariamente é que é simples de organizar e este método
de remuneração é adequado para praticamente qualquer organização, para qualquer forma de trabalho,
independentemente do método de construção utilizado. As principais desvantagens devem-se à quantidade de
trabalho de supervisão necessária para alcançar um nível razoavelmente elevado de produtividade e o ritmo de
avanço dos trabalhos e a taxa de progresso são muitas vezes extremamente variáveis e relativamente baixas, a
menos que seja fornecida uma supervisão excepcionalmente boa; o ritmo de progresso dos trabalhos e os custos
unitários são difíceis de calcular com precisão e os custos unitários são geralmente elevados.
2. Pagamento por tarefa
A tarefa ou rendimento é representada por uma unidade de produção da actividade a realizar, sendo o ganho pela
tarefa a realizar resultante de um acordo prévio entre o empregador e o assalariado. Aqui, a produtividade depende
essencialmente do trabalhador. Este modo permite aos trabalhadores organizarem-se e ganharem mais do que o
salário diário regular, produzindo mais. A principal vantagem deste sistema é que incentiva os trabalhadores a
serem mais produtivos, mas as desvantagens são que é difícil de administrar, uma vez que cada indivíduo recebe
uma quantidade diferente, e o trabalho de medição e controlo é muitas vezes difícil de aplicar;
3. Remuneração por ajuste de trabalho.
Consiste em pagar ao trabalhador um dia de salário por um determinado volume de trabalho. O trabalhador deve
realizar uma tarefa e pode abandonar o local de trabalho quando o seu trabalho for considerado satisfatório. Este
dia é contado como um dia inteiro na declaração salarial. O trabalho com taxa fixa tem várias vantagens em relação
ao trabalho remunerado no tempo: (i) o planeamento do trabalho é mais simples porque a produção por dia de
trabalho é fixada com antecedência; (ii) é alcançado um melhor desempenho do que o trabalho baseado no tempo
porque os trabalhadores estão familiarizados com o trabalho a ser feito e apreciam o tempo extra após a conclusão
do trabalho; (iii) a supervisão é mais fácil porque cada trabalhador está plenamente consciente do que tem de
fazer. Os trabalhadores procuram terminar a sua tarefa o mais depressa possível. Assim, ninguém arrasta
deliberadamente a tarefa.

4. Pagamento por "peça" (ou por unidade produzida).
A "peça" (ou remuneração por unidade produzida) deve ser definida para manter um equilíbrio entre três elementos:
-Custo unitário aceitável, -Produção realizável durante o número aceitável de horas de trabalho diário, e Remuneração diária aceitável pelos trabalhadores.
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O dono da obra deve reunir as condições para garantir os salários dos trabalhadores de modo a pagar directamente
aos trabalhadores, no caso de as empresas falharem os seus deveres de pagamento.
É essencial que os Donos da obra racionalizem os seus procedimentos de pagamento de modo a assegurar o
pagamento rápido das facturas. Recomenda-se vivamente que os empreiteiros sejam pagos num prazo máximo
de 30 dias úteis, data a partir da qual as obras são recepcionadas in situ.
Esta racionalização poderia ser conseguida reduzindo o pacote documental a fornecer, o procedimento e o circuito
de pagamento. Uma vez elaboradas as declarações de trabalho, estas poderão ser utilizadas para elaborar as
declarações mensais a enviar, após validação pelos organismos de controlo, directamente aos departamentos
responsáveis pelo pagamento. Além disso, a fim de controlar o tempo global de processamento e pagamento das
obras realizadas, devem ser definidos prazos a cumprir por cada um dos participantes no projecto.
Por outro lado, uma autorização especial do Estado que permita a rápida mobilização de fundos e a criação de um
fundo de adiantamento no âmbito do projecto deverá facilitar o pagamento das facturas emitidas e evitar assim os
procedimentos complicados morosos que se verificam nos circuitos de pagamento tradicionais.
1.2.6

A utilização de ferramentas de boa qualidade

A implementação de cada uma das tarefas de manutenção ou reabilitação de estradas rurais com a abordagem
HIMO requer a utilização de materiais e ferramentas específicos que são definidos a seguir no presente
documento. Para além da quantidade de equipamento que deve ser coerente com o número de pessoas
contratadas, a qualidade deste equipamento deve ser controlada.
A utilização de ferramentas de qualidade é crucial para atingir o nível desejado de produtividade e evita que os
trabalhadores sejam indevidamente stressados durante a execução das tarefas.
O fornecimento de ferramentas e materiais é da responsabilidade da empresa e envolve a organização de
armazéns, a manutenção de registos adequados, a encomenda de ferramentas e determinados tipos de materiais
para a direcção, a compra de materiais locais (areia, agregados ou madeira), a manutenção de ferramentas e
equipamento, o controlo do fornecimento de combustível e lubrificantes, e a entrega das ferramentas e
equipamento aos locais das obras. É necessário um armazenista para o acampamento do responsável da obra. O
armazenista é também responsável pela manutenção do armazém e pela realização de encomendas de
fornecimento. Se for permitida a compra local de materiais, o armazenista deverá manter informado o responsável
das obras sobre as necessidades e as possíveis fontes de abastecimento.
Será também responsável pela manutenção de ferramentas e equipamentos simples, embora possa deixar este
trabalho para o ferreiro e carpinteiro local. A manutenção dos edifícios e veículos da obra poderá ser confiada a
um mecânico que será também responsável pelo fornecimento de lubrificantes e peças sobressalentes e pela
manutenção de registos da utilização de lubrificantes.
É da responsabilidade do Dono da Obra assegurar que os trabalhadores disponham de ferramentas adequadas e
necessárias e de boa qualidade, aplicando a seguinte cláusula é normalmente acrescentada às condições
especiais do contrato: "O empreiteiro deve, durante toda duração do projecto, fornecer às suas equipas,
ferramentas e equipamento de qualidade adequada, em quantidade suficiente e tomar as medidas necessárias
para os manter nas melhores condições de trabalho e segurança".
1.2.7

Formação e reforço de capacidades do pessoal

Os Donos da obra devem assegurar que as pessoas empregadas em projectos baseados em HIMO recebam
formação adequada sempre que possível.
A formação é um pré-requisito para o pessoal ou partes interessadas que pretendam participar em obras HIMO.
Destina-se também a ajudar a mudar a mentalidade e as competências das pessoas que estão cépticas sobre a
abordagem.
Por conseguinte, é importante que todos os diferentes intervenientes, incluindo gestores de projecto, engenheiros
consultores e técnicos de concepção e supervisão de obras, bem como os empreiteiros com o seu pessoal de
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supervisão de obra e os trabalhadores que executam as obras, estejam bem informados sobre os métodos HIMO,
a fim de poderem desempenhar os diferentes papéis.
O reforço das capacidades pode ser programado de duas maneiras:


Em grandes obras, um mês antes do início dos trabalhos propriamente ditos, numa parte do local onde
as obras serão realizadas. Durante esta fase de formação, serão tomadas disposições para que apenas
sejam formados chefes das obras, chefes das equipas e alguns empregados considerados capazes de
servir como formadores para os outros. Estes outros serão introduzidos à medida que o trabalho
avança, em pequenos grupos, inicialmente como assistentes dos trabalhadores formados, para se ter
uma ideia da tarefa e da sua magnitude, antes de serem efectivamente postos em acção;



No início as obras, através da “aprendizagem pela prática”, que será feita durante a primeira fase das
obras, para assegurarem a formação ou actualização dos trabalhadores. Isto pressupõe que os chefes
das obras e os chefes de equipa recrutados são capazes de participar na capacitação dos trabalhadores
com os quais irão trabalhar. Durante esta fase, que não durará mais do que um mês, a produção dos
trabalhadores em formação será inferior à que será alcançada quando todo o reforço da capacidade
for feito.

O algoritmo seguinte mostra o processo de tomada de decisão para a escolha de técnicas HIMO ou HIEQ.
O tipo de projecto é adequado para
técnicas HIMO

São possíveis alterações

Não

Não
n

Sim
Sim

As características do local são
adequadas para técnicas HIMO

Não
n

Em parte

Simi

Determinar a mistura apropriada de
mão-de-obra e maquinaria

mão-de-obra disponível
Não
n

Sim

Está a mão-de-obra motivada
Sim

Avaliar os níveis dos salários e
outras condições de emprego

Nenhuma
mudança
possível

É possíve luma
mudança positiva

Podem os objectivos ser
alcançados através da
abordagem laboral ?

Não

Talvez

Projeto Piloto
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1

SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROJECTO DE
REABILITAÇÃO OU DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM HIMO

A metodologia desenvolvida tem em conta as fases de identificação, planeamento, programação, concepção e
validação do projecto, os procedimentos de adjudicação e de execução das obras, bem como os mecanismos a
criar para o seu acompanhamento e avaliação.
2.1.

FASES DE PLANEAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E
REABILITAÇÃO DE ESTRADAS COMUNITÁRIAS

Incluem a identificação das áreas de intervenção com base nas informações socioeconómicas disponíveis e nas
sugestões dos conselheiros municipais, e o planeamento propriamente dito através de uma selecção multicritério
dos itinerários resultantes dos estudos socioeconómicos e ambientais, estudos técnicos sobre os itinerários
selecionados, mas também a programação, a estimativa e o financiamento das obras e a preparação dos dossie
de consulta da empresa, se necessário.
2.1.1. Planificação das obras de manutenção e reabilitação
O planeamento das obras é da competência do INAE Instituto criado para gestão de todas redes rodoviárias
do país ou DOPU que por sua vez gestão da execução dos edifícios e outras obras públicas. É feito com base
em critérios definidos previamente e que permitem não só escolher as estradas elegíveis ou edifícios caso da
DOPU para manutenção e reabilitação, mas também dar prioridade às intervenções nas várias estradas
elegíveis das pistas rurais. Estes critérios devem ser em grande parte técnicos e socioeconómicos para se
manterem objectivos.
Para uma melhor tomada em consideração dos troços de estradas nas comunidades que precisam de ser
mantidas ou reabilitados, poderia ser importante envolver a população desde o momento da recolha dos dados
relacionados com a planificação e mesmo até à definição dos critérios de elegibilidade, de modo a torná -los
responsáveis e obter o seu compromisso de participar nas campanhas de manutenção e reabilitação a serem
planeadas. O envolvimento da comunidade ( GIME) reduzirá os riscos de incumprimento das cláusulas
contratuais através de um nível elevado de controlo social e o interesse em concluir as tarefas dentro do
orçamento e dos prazos.
Esta planificação pode ser alinhada com o Plano do INAE caso das redes rodoviárias e edifícios e outras
obras públicas relaciona com a DOPU para um período anual ou período de longo prazo que vai de cinco (5)
/ dez(10) anos e pode ser actualizado após este período, da mesma forma que o referido plano.
Um dos resultados esperados da planificação é o estabelecimento de um esquema geral de manutenção de
rotina: períodos de inspecções, obras, monitorização regular; tudo isto de acordo com o período previamente
definido.
Durante o processo de planificação, o INAE elabora um plano de campanha baseado nos resultados das
inspecções regulares da rede rodoviária na sua área de responsabilidade, um plano de campanha que inclui
nomeadamente, a manutenção das estradas.
O plano de campanha deve indicar especificamente as seguintes informações:
1. A localização dos itinerários;
2. A extensão de cada via com uma breve descrição das degradações encontradas (tipo e extensão,
identificação das obras a realizar, estimativa sumária do custo de execução do projecto);
3. A ordem de prioridade das obras a realizar com documentos comprovativos.
Este processo de planificação será mais eficaz com atualização permanente do BDR ( base de dados
rodoviário).
O documento que daí resultar será apresentado ao Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais para
apreciação e por sua vez remeterá ao Governo para aprovação. As informações utilizadas para esta
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planificação foram obtidas a partir de uma série de inspecções da rede, que permitiram uma visita detalhada
de todas as estradas e estruturas do pais.
os técnicos responsáveis pela actividade de inspecção devem percorrer efectivamente os diferentes troços
de estradas, bem como as estruturas que nelas se encontram, e de fazer sobressair o estado de
funcionamento destas.
No que diz respeito à reabilitação (restauração da estrada ao seu estado original), após um certo número de
anos de utilização, recomenda-se programar um reperfilamento completo, ou mesmo a reparação da
plataforma e a repavimentação da camada de desgaste. A periodicidade varia entre 4 e 8 anos, dep endendo
do volume de tráfego e das condições geotécnicas e meteorológicas.
Quando ocorrem danos na estrada devido a situações excepcionais (inundações fluviais, deslizamentos de
terras, quedas de rochas, inundações, etc.), devem ser tomadas medidas imediatas para restabelecer a
situação.
Este tipo de manutenção, que se localiza numa parte específica do troço, chama-se manutenção de
emergência. Exemplos de danos que podem ocorrer são aterros, deslizamentos de terras, especialmente de
um talude de aterro, rondando as fundações das estruturas, colapso de pilares ou pilares de pontes, colapso
de tabuleiros de pontes, danos no tabuleiro, e muitos outros tipos de danos.
2.1.2. Programação de obras de manutenção e reabilitação
Todos os anos ao INAE antes da sessão orçamental orienta a sua equipa técnica ( UEOF) para apresentar uma
estimativa orçamental das estradas , Ruas ou Pistas de acordo a sua programação na base de dados ( BDR). Das
quais serão selecionadas algumas estradas ou ruas da cidade consideradas prioritárias.
Em seguida elaborará uma proposta orçamental de acordo os Quilómetros de estrada, que será submetido ao
Ministério das Infraestrutura e Recursos Naturais, que por sua vez , encaminhará para o Ministério competente
,com o objectivo de ser introduzido no (OGE). E este de acordo a disponibilidade financeira será orientado na
sua planificação anual

A programação das várias tarefas de manutenção e reabilitação deve ter em conta não só a
disponibilidade de recursos, mas também e sobretudo as estações.
De facto, algumas tarefas só devem ser feitas durante a estação seca, enquanto outras podem ser
feitas também durante a estação das chuvas.
Durante a estação das chuvas, recomenda-se a organização de campanhas de inspecção da rede, a
fim de:


Observar o comportamento do sistema de saneamento e considerar, se necessário,
intervenções de limpeza ou de desobstrução;



Identificar a origem de certas degradações dos pavimentos ligadas às chuvas ou a qualquer outro factor
e prever reparações dessas degradações.

Uma vez terminadas as chuvas, será importante realizar um levantamento dos diferentes tipos de
degradações, especificando não só o seu tipo e localização, mas também a sua extensão (gravidade). Em
seguida, os tratamentos a realizar serão previstos através das tarefas de ligação entre a s degradações e as
tarefas de manutenção.
Durante a estação seca, desde momento que haja recursos financeiros se programa as tarefas de manutenção
relacionadas com a reparação das degradações observadas devem ser levadas a cabo. Todas as reparações
(tarefas a realizar) devem ser planificadas todos os itinerários na base de cronograma prévio incluindo todas
as tarefas em diferentes pistas ou estradas que incluirá as tarefas a executar e pk ( pontos quilométricos)
devidamente assinalados por estacas, bem como as quantidades por troços de estradas ou localidades. O
técnico supervisor ficará encarregue de quantificar os trabalhos diários e verificar as tarefas acumuladas
durante a semana. Assim sendo o mesmo terá matéria suficiente que lhe facilitará a elaborar o seu calendário
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semanal ou mensal para cada atividade da obra Em geral, o técnico responsável deve envolver os habitantes
das zonas atravessadas para ter a sua opinião não apenas sobre as estradas a manter prioritariamente, mas
também sobre as facilidades que possam estar disponíveis na zona.
O resultado esperado é a descrição das degradações (tipo, quantidade e extensão) encontradas nas secções
visitadas, assim como propostas de soluções que permitam tratar essas degradações.
Seguindo as etapas acima mencionadas, podem ser propostas aos municípios as seguintes abordagens para
o desenvolvimento e implementação de projectos de infra-estruturas.
•

a identificação do projecto pelo executivo municipal, que deve pesquisar e identificar entre os
projectos municipais aqueles a desenvolver, bem como as suas fontes, natureza e localizações;

•

a validação do projecto a desenvolver pelo INAE após a elaboração do contrato obedecendo as
regas de RLCP.

•

o compromisso e elaboração de um contrato para o estudo do projecto (prestação de serviços) com
os serviços técnicos ou um gabinete de estudos técnicos;

•

a análise dos contornos do projecto com os beneficiários directos (descrição do projecto, objectivos
e resultados esperados, estudos de viabilidade, impacto do projecto, meios a implementar, etc.);

•

a elaboração de um projecto preliminar (discutido entre o dono da obra, os beneficiários e os
intermediários técnicos);

•

as trocas sobre o conteúdo, as orientações e os limites do projecto com o dono da obra, na
sequência do projecto preliminar elaborado;

•

a adopção das recomendações propostas na sequência das discussões sobre o projecto preliminar;

•

a finalização do estudo pelo gestor do projecto;

•

a apresentação do dossier do projecto ao dono da obra ou ao intermediário técnico , a fim de
preparar a consulta das empresas de execução.

2.1.3. Estimativa de obras de reabilitação ou de manutenção de rotina
A estimativa inclui quantidades, tempo, custo, mas também o equipamento e materiais necessários para as
obras. O técnico deve ter em mãos todos os elementos para estas estimativas: lembretes matemáticos
(cálculo de superfícies, volumes) no anexo, produtividade individual para cada tipo de trabalho, componentes
do custo de intervenção parai cada actividade (pessoal, depreciação do equipamento, custo dos materiais,
etc.).
A estimativa da quantidade de obras é decisiva para o sucesso da campanha de manutenção a ser levada a
cabo. Deve ser feito após uma inspecção detalhada das várias estruturas e deteriorações do pavimento, e
basear-se no plano de percurso elaborado, mantendo-se estritamente coerente com este documento de
programação. As quantidades a ter em conta para cada tarefa consistirão na quantidade acumulada desta
última em cada uma das secções seleccionadas.
O tempo de execução será determinado após ter avaliado o desempenho das equipas a serem mobilizadas
para a realização da tarefa. Este desempenho deve ser função do material (qualidade e quantidade) utilizado,
do número de pessoas mobilizadas numa equipa e das condições de trabalho (ambiente em que o trabalho é
realizado).
O cálculo dos custos é feito com base em todos os ingredientes para uma intervenção, ou seja, pessoal,
equipamento, materiais, cada um na proporção avaliada. As despesas gerais e outros custos poderão também
ser acrescentados de modo a ter em conta o funcionamento da entidade de execução.
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2.1.4. Financiamento das obras de reabilitação ou de manutenção corrente (ajudas ao
financiamento)
No âmbito da descentralização, as Distritos beneficiarão de financiamento do ministér io responsável pelas
estradas para a manutenção da rede dentro da sua jurisdição territorial. Contudo, e dado que as empresas
que trabalham na manutenção destas estradas são geralmente Grupos de Interesse de Manutenção de
Estrada (GIME) que podem beneficiar de todos os tipos de financiamento, as Câmaras Distritais poderão
utilizar esta situação para solicitar diferentes organizações de financiamento e beneficiar de apoios que lhes
permitam realizar as obras de manutenção necessárias para a viabilidade das suas estradas.
As obras de manutenção de rotina e mesmo as obras de reabilitação poderão ser financiadas por:


Ministérios encarregados das estradas,



As Comunidades;



As populações beneficiárias através dos GIC criados no seu seio;



Outros financiadores.

Deve notar-se que as contribuições das populações ou das cominidades podem ser avaliadas em espécie
(fornecimento de equipamento, materiais e obras de interesse comunitário). Para a manutenção corrente das
estradas reabilitadas pelos vários programas, os Ministérios responsáveis pelas estradas poderão financiar
as obras no âmbito da tomada em consideração dos custos recorrentes decorrentes da reabilitação desta
rede.
Os Presidentes de Câmara que solicitarem financiamento para a manutenção de rotina das estradas rurais
dentro da sua jurisdição devem primeiro verificar a disponibilidade financeira esperada no OGE através do
Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais
.
2.2.

PROCEDIMENTOS DE ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS (GIME )HIMO

O Documento de Estratégia para o Crescimento e o Emprego (DECE), que estabelece o novo quadro de
referência para a política socioeconómica de S.tomé Camarões, atribuiu ao sector do INAE a lançar Contratos
de Pequena Dimensão que em determinados momentos poderá ser por convites dos contra tos públicos, entre
outros, objectivos relacionados com a simplificação dos procedimentos de adjudicação; a promoção de
empregos dignos, facilitando o acesso a um numero elevado do pessoal nas comunidades ao mercado de
emprego.
O Decreto n.º 8/2009, de 26 de Agosto, exige que sejam tomadas disposições especiais em relação aos
procedimentos de adjudicação e execução de contratos públicos. Dizem respeito:


aos estudos preliminares para projectos de investimento público:
o Para os quais o decreto deve ser referido nos termos de referência do estudo, para que o GIME
a componente HIMO possa ser tida em conta;
o No final dos quais a natureza das actividades susceptíveis de serem executadas utilizando HIMO
deve ser identificada;
o Durante os quais a quantidade e qualidade da mão-de-obra e materiais locais disponíveis devem
ser identificados;
o em que a viabilidade técnica e a rentabilidade económica de todo ou parte do trabalho a realizar
utilizando métodos baseados na mão-de-obra devem ser claramente indicadas e o impacto dos
projectos HIMO selecionados deve ser avaliado, com vista a melhorar as condições de vida da
população, o número de empregos directos a criar e o número de trabalhadores a formar por
categoria etária.



A identificação dos projectos a realizar utilizando HIMO, que devem ser sistemáticas e a informação
relevante levada ao conhecimento das autoridades responsáveis pela implementação desta técnica ;
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A adjudicação de contratos deve ser feita em conformidade com o código dos contratos públicos, que
é um dos textos mais importantes em termos de gestão comunitária de projectos respeitando os
Regulamentos de licitações e contratações públicas aprovado pela lei nº8 2009,de 26 de Agosto



O caderno das Cláusulas Administrativas Especiais (CCAE) deve incluir artigos que destaquem:
o a prioridade da contratação de populações locais;
o o cumprimento da legislação e regulamentos laborais e de protecção social;
o a prestação de informações ao público pelas empresas, logo que estas sejam notificadas da ordem
de início dos trabalhos, das diferentes informações sobre a natureza das actividades, dos locais
onde serão realizadas e o recrutamento da mão-de-obra, bem como as datas importantes para o
processo



O Caderno das Especificações Técnicas (CET) deve ser conciso sobre a natureza e as características
técnicas da obra e os materiais disponíveis para serem utilizados.

Estas medidas poderão ser reflectidas nos Dossiers de Concurso da seguinte forma:
o Aviso de concurso: especificar a natureza das obras a serem realizadas utilizando a abordagem HIMO
e destacar os critérios eliminatórios relacionados;
o Regras específicas param o concurso: adaptar os critérios de qualificação das PME ao âmbito das
obras; reduzir ao máximo o número de documentos administrativos; ser o mais conciso possível sobre
os vários critérios essenciais;
o Caderno de Cláusulas Administrativas Especiais (CCAE): especificar as cláusulas ambientais e sociais,
bem como aquelas relacionadas com a regulamentação laboral; adaptar as condições de pagamento
das empresas e dos seus subcontratantes àqueles dos trabalhadores para um pagamento todas as
semanas;
o Caderno de Especificações Técnicas (CET): propor conceitos tecnológicos que valorizem os recursos
loca e a utilização de materiais e ferramentas adaptados à abordagem HIMO; fornecer o máximo de
detalhes possíveis sobre a metodologia para a realização das várias tarefas.
2.3.

CONCEPÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO

O Dono da obra deve assegurar que os seguintes itens sejam incluídos no relatório do estudo de viabilidade, na
DAO e no projecto de implementação :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Identificação dos diferentes tipos de obras que podem ser realizadas utilizando abordagens HIMO;
Identificação das principais tarefas a serem realizadas em HIMO num estaleiro rodoviário HIEQ;
definição da programação das referidas tarefas;
Descrição do processo para a realização de cada tarefa utilizando técnicas HIMO;
Descrição das técnicas de construção/reabilitação utilizando abordagens HIMO;;
Descrição do processo de dimensionamento;
Identificação dos diferentes materiais e instrumentos necessários para a realização das referidas
tarefas;
Descrição dos tratamentos necessários a serem efectuados nestes materiais antes da sua utilização;
Definição das quantidades e dosagens necessárias de materiais para cada tipo ;
Determinação das ferramentas e do pequeno equipamento necessário para levar a cabo cada tarefa;
Definição do número e qualidade da mão-de-obra necessária para a execução de cada tarefa;
Definição da duração de cada tarefa ;
Definição eventual da produtividade da mão -de-obra por tarefa ;
Definição dos tipos de revestimento possíveis nas abordagens HIMO;
Descrição para cada tipo de revestimento, do processo de fabrico e colocação em conformidade com
as normas,
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16. Elaboração de um modelo de calendário para a execução de obras de construção/reabilitação de
estradas utilizando técnicas HIMO
2.4.

PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS HIMO

Pretende-se com este procedimento apresentar a programação das obras, tomando em conta as diferentes tarefas
a realizar, a segurança dos utilizadores e dos trabalhadores através da instalação de uma sinalização temporária
adequada, e a organização efectiva do trabalho.
2.4.1. Programação das obras HIMO
As obras de manutenção ou reabilitação seguindo abordagens HIMO estão divididas em várias operações, cada
uma das quais é subdividida em actividades. Podem ser citadas as seguintes:
A tabela seguinteapresenta a Ordem normal das obras de construção.
Operações
Preparação da
pedreira
Actividade de
apoio
Terraplanagens

Actividades
Desbravamento, Escavação (proliferação),
Empilhamento, carregamento, transporte
Levantamento (topografia), piquetagem
(implantação)
Desbravamento, decapagem de terra vegetal
superficial, Poda de árvores, Abate de árvores,
Escavação/depósito/remoção de materiais
poluídos
Lançamento no terreno de materiais de boa
qualidade, Terraplanagem/terraplanagem

Saneamento

Criação de valas e canais de saída, Limpeza
de bocais e caleiras (bocais e embornais)
Escavação/Escavação
Preparação de fundações para estruturas de
drenagem ou de travessia
Construção de caleiras, construção de
valas de alvenaria, caleiras de betão, bocais
Reperfilamento ligeiro, reperfilamento pesado

Pequenas obras de
travessia e de
saneamento ou
drenagem
Plataforma

Pavimento

Pedreira

Reconstrução, rega e compactação da
camada de forma (15 cm de espessura em 7
ml), Carregamento dos materiais
seleccionados armazenados descarga ou
(descarregamento)
Lançamento, quebra, rega, compactação e
acabamento (camada de rodagem), camada
de macadame com agua
Restauração dos sítios, pedreiras

Observações

Localização, implantação, traçado,
delimitação
A terraplanagem e a escavação só deverão
começar após a actividade de
desbravamento

As actividades de aterro seguem as
operações de escavação e terraplanagem
As actividades devem começar com a
abertura do estaleiro para não atrasar todo
o trabalho.

As actividades seguem de perto a
actividade das valas e precedem a
actividade da camada de rodagem
(distância máxima 200 - 300 ml)
As actividades são compostas por
subactividades na pedreira/alojamento e na
e o estaleiro de construção

Estas actividades devem ser realizadas numa determinada ordem, tão próxima quanto possível, sem que os
trabalhadores se interfiram uns nos outros ou sejam demasiado numerosos no mesmo local.
2.4.2. Tarefas a realizar na reabilitação e manutenção
As principais tarefas realizadas no âmbito das obras de reabilitação e de manutenção, são as seguintes:
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Programa de
execução de obras

Mobilização e
desmobilização

São todos os estudos anteriores ao início da obra, que incluem as várias medições, a terraplanagem por perfil de 25 ml, defin ição da
quantidade e estimativa das obras a realizar, bem como o planeamento geral das obras de execução.
O plano de execução das obras inclui:
 O Esquema do percurso (que indicará o comprimento dos trabalhos de desmatamento, a largura do desbaste (decapagem) bem
como as superfícies e espessuras de escavação e enchimento calculadas pelo Empreiteiro, em acordo com o Dono da obra pelo
levantamento dos pontos característicos do terreno natural em cada secção transversal (25 ml) após o desmatamento; as valas
a serem feitas ou a reperfilar; a posição da saída das valas; a posição das estruturas de arte e saneamento; a localização das
áreas de escavação, os pontos negros, etc.)
 A quantidade em numero de obras a serem realizadas;
 O relatório de inspecção detalhado;
 A quantidade em numero de obras a serem executadas;
 Os processos e metodologia de execução previstos;
 A previsão do emprego do pessoal, equipamento e materiais;
 A descrição das instalações da obra previstas;
 O Cronograma de barras das obras;
 O plano de execução das obras;
 Os planos de montagem exigidos na recepção definitiva.
A Mobilização compreende:
• a entrada e saída do material necessário para a execução da obra,
• Construção da base da obra a uma distância com o escritório da obra que não excede 4 km a pé, armazéns e outras instalações
necessárias para operações no local com o objectivo de iniciar as obras;
• disponibilidade de locais para uso dos escritórios, manutenção do material da obra, um local para armazenamento de materiais e
equipamento, e alojamento para o pessoal da empresa.
• Abastecimento de água potável e fornecimento de instalações sanitárias adequadas;
• o fornecimento de instalações de saúde, segurança e ambiente, S.H.E ;
• a disponibilização de um meio de transporte para o pessoal
• A instalação e eventual funcionamento do laboratório da obra caso esteja definido no CET, fazem parte deste preço, assim como
o seu possível fornecimento de materiais consumíveis
• Remoção e eliminação de todos os equipamentos dos detritos/resíduos, etc. ;
• Reabilitação do local e das áreas de acampamento para as colectividades/comunidades;
A desmobilização inclui: no encerramento da obra que compreende:
• Reabilitação do local e áreas de acampamento para serem transferidos ás colectividades locais;
• Remoção e eliminação segura de todos os detritos e materiais residuais, etc.

Implantação do
traçado da estrada
Desbravamento:

Abate de árvores

Poda de árvores:

Escavação:

É o alinhamento geométrico da estrada a intervalos regulares utilizando métodos apropriados a partir de estacas de referência . O
encadeamento será feito a intervalos de 25 metros em ambos os lados da área a ser limpa a partir da mata integrando as estruturas
de drenagem (dimensões e cota).
o desbaste (ou desbravamento) é a realização manual de eliminação de ervas e estacas na área que inclui o espaço ocupado pela
estrada e a faixa mínima de 1 m em cada lado das valas. O desbaste inclui:
 o corte, a recolha, o carregamento e o transporte da vegetação herbácea (esparsa ou densa) para fora da estrada;
A eliminação de ervas e estacas consiste na remoção de arbustos (incluindo as suas raízes) que têm < 15 cm de diâmetro a 1 m
acima do nível do solo; esta tarefa pode tornar-se uma tarefa por si só quando o diâmetro da árvore é > 15 cm a 1 m acima do nível
do solo.
É umadesmatação , um corte sistemático das árvores existentes no espaço de implantação da estrada. Inclui :
 corte a uma altura máxima de dez (10) a cem (100) centímetros ao nível do solo nas áreas previamente limpas, a eliminação de
ervas e estacas, o corte dos troncos em secções de comprimentos definidos pela fiscalização.
 Remoção de raízes e tocos;
 remoção de ramos e tocos fora dos limites do espaço de implantação da estrada;
 carregamento, transporte dos troncos, ramos e tocos e/ou raízes para um local adequ ado (qualquer que seja a distância),
deposição, ajuste grosseiro e todas as outras questões.
É uma desmatação através da remoção dos ramos que se sobrepõem ao espaço de implantação da estrada. Consiste apos a
operação, em facilitar o efeito de secagem do vento e do sol na estrada molhada, dar boa visibilidade ao tráfego na estrada, evitar
riscos de tráfego, evitar danos estruturais na estrada pela expansão das raízes, ter uma fundação sólida sem raízes podres e assegurar
a luz solar para a plataforma. Inclui:
 corte de ramos, incluindo a remoção de detritos;
 carregar, transportar os ramos para um local adequado (qualquer que seja a distância), deposição, ajuste grosseiro e
todas as outras questões
Este aspecto deve ser aplicado quando a estrada estiver a ser (re)construída.é a escavação realizada ao nível do solo natural para
efectuar o perfil transversal padrão que comporta em geral taludes alinhado para fornecer um terraço nivelado, de acordo com o
alinhamento vertical projectado, sobre o qual a drenagem e a moldagem são construídas de forma precisa e controlada. Sempre q ue
possível, cortar e encher devem ser equilibrados. A secção transversal e as medidas a aplicar devem estar de acordo com o desenho
e especificado nos desenhos do contrato e de acordo com as instruções do Engenheiro. A plataforma deve ser horizontal no sent ido
transversal e o perfil longitudinal deve ter uma tolerância máxima de +/- 15 mm quando medido com uma aresta recta de três metros.
O aterro a ser compactado não deve exceder 15 cm de material solto e os solos devem ser regados antes da compactação .
Este ponto também pode ser aplicado para as obras de limpeza da plataforma existente, ou seja, escavação ou remoção de
escavações de materiais poluídos, limpeza e depósito lateral, carregamento e transporte. Os materiais das limpezas serão
evacuados fora da estrada para locais aprovados pelo Gestor da obra.
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Enchimento de
fundo:
reperfilamento

a formatação da
plataforma

a camada de
rodagem
Obras de
saneamento

É uma terraplanagem construída sobre o solo natural para elevar o pavimento acima do solo e realizar o perfil transversal mod elo:
Inclui também:
 lançamento de materiais no pavimento escavado ao nível das lamas;
 reparação dos danos nas bermas, que consiste em adicionar material nas bermas para lhes dar o perfil de base;
É a correcção das deformações e degradações da plataforma, tais como buracos e chapas onduladas; o reperfilamento ligeiro é
composto pelas seguintes actividades:
 Nivelamento da plataforma, incluindo o espaço de implantação da estrada até ao nível das bermas, com a adição de materiais
apropriados (< 0,3 m³ / ml), ou sem adição;
 nivelamento da plataforma propriamente dita após terem sido feitas as valas laterais (arqueamento de 2 a 3%, dependendo
da precipitação);
 rega e compactação da plataforma até 95% de OPM obtida em todos os pontos;
 obras de acabamento da plataforma, que deve estar pronta para receber a camada de desgaste.
É a correcção das deformações e degradações profundas da plataforma, tais como ravinas, buracos, charcos e rodeiras ou fendas;
o reperfilamento pesado consiste nas seguintes actividades:
 Nivelamento da plataforma, incluindo o local de implantação da estrada até ao nível das bermas, com o fornecimento de
materiais apropriados (> 0,3 m³ / ml);
 nivelamento da plataforma propriamente dita após terem sido feitas as valas laterais (2 a 3% de arqueamento, dependendo
da precipitação);
 rega e compactação da plataforma até obter 90% de OPM em todos os pontos e 95% de OPM nos últimos 30 cm;
 obras de acabamento da plataforma, que deve estar pronta para receber a camada de rodagem;
A construção da camada de rodagem é uma operação que envolve a adição de materiais de cascalho seleccionados no pavimento,
a fim de manter a capacidade estrutural e o conforto dos utentes. Esta operação envolve as actividades seguintes:
 na pedreira: abertura, escavação, carregamento, transporte;
 na obra: descarregamento, paragem, espalhamento com aferição, quebra, rega, compactação, acabamento
 Criação de valas e de divergentes: Esta é a escavação regular no solo natural para recolher e drenar águas superficiais, tais
como chuva (pavimento) e água de pequenos riachos. As valas podem ser desentupidas e os perfis transversais e longitudinais
podem ser reparados, tanto para valas não revestidas como para valas com pedras.
 Limpeza dos aquedutos, valas e canais, Limpeza de valas e saídas, Limpeza do entorno de estruturas existentes: trata-se de
limpeza de valas laterais, valas de crista, saídas, caleiras/bocais existentes independentemente da abertura. Trata -se de
efectuar a limpeza das várias obras de drenagem.
 Construção de valas de alvenaria e/ou de betão: trata-se de estruturas em alvenaria de pedra britada ou betão armado de forma
regular que permitem a recolha e evacuação de águas superficiais, tais como agua das chuvas (pavimento) e água de pequenos
riachos em declives > 6% e em áreas onde se deve temer fenómenos de erosão;
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Abertura
Colocação de
enrocamentos
Instalação de
gabiões
Construção de
enrocamentos de
alvenaria
Reparação de
áreas afectadas
por deslizamentos
de terras

Instalação de aquedutos ( caixas) de betão ou metálicos Ø 600, 900, 1200 mm : Isto implica a montagem e piquetagem da
estrutura, a execução das escavações em todos os tipos de solo e a evacuação do despojo para os locais aprovados, a
realização do bloco técnico (contribuição de material de acordo com a natureza do bocal e da execução) até 50 cm + Ø/10 pelo
menos, sendo Ø o diâmetro do bico, acima da geratriz superior do bocal; a instalação dos auqedutos (desaguamento,
bombeamento, escoramento) e a tomada em consideração do assentamento diferencial da estrutura.
 Construção de caleiras de alvenaria: trata-se de estruturas rectangulares sob a estrada permitindo a passagem de água de
drenagem ou de escoamento de um lado da estrada para o outro. Os pedestais são geralmente construídos em alvenaria de
entulho; os tipos de caleiras frequentemente construídas em HIMO são: 60x60; 80x80; 100x100;
 Construção e/ou reparação de cabeceiras, estruturas de extremidades e de vigas e ravinas de acordo com os planos padrão:
podem ser de betão armado ou de alvenaria de entulhos.
Trata-se da escavação de todas as rochas localizadas na berma da estrada ou no local de implantação da estrada e a elimina ção
dos escombros fora do local de implantação da estrada. Estas pedras podem ser utilizadas para alvenaria de pedra ou fascinas.
Trata-se da extracção e fornecimento de blocos rochosos de um peso unitário suficientemente grande para não ser levado pela
corrente, a construção de escavações necessárias para a instalação de enrocamentos, a instalação e ajuste dos blocos de rocha s
para assegurar a estabilidade e a durabilidade da estrutura,
A construção de gabiões consiste na colocação de caixas de malha de arame (caixas de malha de arame soldado/fio) preenchidas
com pedras calibradas e rigorosamente ordenadas, destinadas à construção de obras de saneamento, suportes para pontes semi permanentes, retenção de taludes ou protecção contra a erosão. As pedras devem ser embaladas da mesma forma que a
construção de uma parede de alvenaria de pedra seca, a fim de garantir uma ligação adequada.
É a realização de um revestimento em alvenaria de entulho, martelado com argamassa de cimento para a protecção de taludes
erodíveis e aterros de acesso a certas estruturas. As pedras de revestimentodevem, na medida do possível, ter o dobro da sua
altura e o dobro da sua largura. O revestimento deve ser executado com o cuidado e as precauções necessárias para atingir as
superfícies e os perfis prescritos nos planos de execução. As pedras de entulho devem ser colocadas numa cama de argamassa,
firmemente empacotadas umas nas outras, tão perto quanto a sua forma o permita.
Diz respeito não só à limpeza dos materiais presentes no pavimento e à restauração do seu perfil, mas também à estabilização do
talude após tratamento da causa do deslizamento
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2.4.3. Sinalização temporária da obra
As obras de mão-de-obra intensiva realizadas pelas autoridades locais têm lugar directamente na via pública
ou nas bermas de uma zona de circulação.
Estas obras podem constituir um obstáculo a circulação dos utentes e um perigo potencial para as pessoas
que nelas trabalham. A atenção dos automobilistas deve, portanto, ser chamada o mais rapidamente possível,
daí a necessidade de uma pré-sinalização seguida de uma demarcação muito clara entre a faixa de rodagem
e as obras.
O objectivo da sinalização temporária é avisar e orientar os utentes a fim de garantir a sua segurança e a dos
agentes que trabalham na estrada, facilitando ao mesmo tempo o fluxo do tráfego. Está sujeita a disposições
diferentes consoante se encontre em campo aberto ou em zonas urbanizadas, de dia ou de noite.

Antes de iniciar os trabalhos, os painéis a barreira (traves) e os cones devem estar fixados nas limitações da
obra, permitindo a passagem apenas por outra faixa paralela. Os painéis da existência dos trabalhos na
estrada devem estar colocados 200 metros antes do local da obra.
Os Painéis de estreitamento da via devem estar colocados á 100 metros do local da obra.
Os cones devem estar colocados ao longo da zona de trabalho espacejados em 10 metros.
A implementação de sinais temporários deve ser organizada com base nos seguintes princípios fundamentais :


princípio de adaptação

A sinalização temporária deve ser adaptada às circunstâncias que a exigem, de modo a garantir a segurança
dos utentes e dos agentes, sem restringir excessivamente o tráfego público;


princípio de coerência

Os sinais temporários que são erguidos podem dar indicações diferentes dos demais sinais permanentes.
Nesses casos, os sinais em questão devem ser temporariamente ocultados, de modo a evitar contradições.


princípio de valorização

Os sinais temporários devem ser capazes de informar os utentes, influenciar o seu comportamento e
possivelmente impor certas restrições justificadas. O princípio geral da melhoria exige que a situação
anunciada seja tornada credível para os utentes. Deve dar ao utilizador a descrição mais exacta possível da
situação com que será confrontado. É, portanto necessário assegurar que os sinais temporários evoluam no
tempo e no espaço.
Em particular, os sinais devem ser removidos assim que as razões para a sua instalação tenham
desaparecido. Controlos frequentes são essenciais.


princípios de legibilidade e concentração

A instalação de sinais a uma distância relativamente curta deve permitir uma compreensão imediata da
situação. Assim, para serem visíveis e legíveis, os sinais devem:

♦ Estar de acordo com as normas em vigor,
♦ permanecer em número limitado (não mais de dois sinais devem ser agrupados no mesmo suporte ou
lado a lado);
♦ ser judiciosamente localizados,
♦estar limpos e em bom estado.
2.4.4. Organização do trabalho
A organização do trabalho consiste em definir o trabalho de construção e a distribuí -lo entre as equipas, de
modo a fazer o melhor uso dos recursos disponíveis (mão-de-obra, equipamento, materiais, ferramentas). É
uma actividade complexa que requer que o responsável da Obra tenha um bom domínio dos princípios HIMO
e uma visualização permanente das operações incluídas no projecto de execução. Para atingir este objectivo,
os responsáveis da obra, cujo número depende da complexidade da obra, sob as ordens do S upervisor de
Obras, devem saber:


qual a ordem das operações e actividades;



determinar a composição das diversas equipas (Composição e equilíbrio das equipas);



encorajar os trabalhadores através de incentivos tais como o trabalho por tarefa;



dar e receber correctamente as instruções para evitar mal-entendidos.



adoptar todas as medidas necessárias no decurso das obras para assegurar o cumprimento de:
 das especificações técnicas;
 do prazo de conclusão previsto;
 das instruções de segurança no trabalho;
 das regras da legislação em vigor.



assegurar o preenchimento das fichas de seguimento para a recolha dos dados básicos necessários
ao acompanhamento da gestão da obra.

O chefe da obra deve, portanto, garantir que o início das obras seja escalonado no tempo e que as actividades
não se estendam ao longo de mais de 1 km.
O chefe da obra é normalmente responsável por um efectivo de cerca de 70 a 120 trabalhadores. Com
formação e experiência necessária, um efectivo desta dimensão pode ser gerido eficazmente por um a só
pessoa. Os melhores resultados são obtidos quando o efectivo é dividido em equipas ou grupos de 10 a 15
trabalhadores.
Cada equipa deve ter o seu próprio chefe de equipa para liderar e agir como seu porta -voz. Os chefes de
equipa devem ser suficientemente formados para ajudar os responsáveis da obra em termos de atribuição de
tarefas e distribuição de ferramentas e para desempenhar as funções de supervisão simples dentro da equipa.
O equilíbrio das equipas é o processo de afectação do efectivo total às várias operações e actividades, de
modo a que cada uma delas possa ser realizada da melhor forma possível sem interferir c om as outras, com
a distribuição óptima do efectivo variando com a quantidade e a natureza das actividades a serem realizadas
num determinado troço de estrada. Visto que estas quantidades variam de secção para secção, o chefe da
obra deve ser prospectivo e equilibrar as suas equipas de acordo com a carga de trabalho necessária por
cada actividade. Por exemplo, num determinado troço da estrada A, pode haver muito desbravamento a ser
efectuado, mas pouca escavação; sendo a situação inversa no troço B.
Quando a Secção A estiver concluída, será necessário transferir vários trabalhadores da equipa de
desbravamento para a equipa de escavação.
O fluxograma de uma obra HIMO deve conter os seguintes elementos:
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as operações a que estão ligadas as principais actividades,



o número possível de chefes de equipa para cada actividade,



o número de trabalhadores (mínimo e máximo) e



as principais actividades.

O dono da obra é responsável pela mobilização dos recursos necessários para a realização do projecto.
A este respeito, deve assegurar:
 a presença de um gestor de projecto recrutado por si;
 empresas ou grupos de comités de estradas rurais aos quais ele teria prescrito a presença no seu
seio de um gestor de obras, chefe de obras, chefes de equipa;
 a instalação de uma cabana de construção;
 o fornecimento da obra em materiais e equipamentos de qualidade;
 a contratação de trabalhadores e condições óptimas de trabalho (farmácias, seguros, EPI, etc.).
2.5.

MECANISMOS DE SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS HIMO

A monitorização é um processo contínuo de recolha e processamento de informação e ensinamentos sobre
todos os aspectos e fases essenciais de elaboração de projectos. Ajuda a evitar a acumulação prejudicial de
fraquezas e bloqueios. Também permite a melhor utilização possível dos êxitos alcançados. A monitorização
é transversal às fases e os donos da obra devem assegurar um seguimento eficaz das actividades de elevada
intensidade de emprego, com base num processo de verificação da conformidade contraditória.
Para as obras mão-de-obra directa, o Dono da obra deve envolver o sector em questão e fornecer recursos
para facilitar a monitorização da execução das obras.
2.5.1. Monitorização
A monitorização é um meio:
• para manter um diálogo permanente e construtivo entre as várias partes interessadas;
• de controlo das actividades, uma vez que permite verificar se os dados recolhidos cumprem as
normas e os requisitos estabelecidos;
• de gestão, na medida em que permite adoptar medidas práticas e fazer correcções na implementação
de uma acção e fornecer orientações técnicas para adaptar ou corrigir a acção;
• de encorajamento aqueles que estão no trabalho, o que também é dissuasor, pois o executor é mais
cuidadoso com o que faz.
Os actores envolvidos no seguimento e avaliação do processo de elaboração de projectos comunitários são os
seguintes:
•
•
•
•

o executivo municipal;
o conselho municipal, que deve assegurar que o executivo lhe preste contas;
o comité de seguimento, escolhida de acordo com os critérios de competência e representatividade,
de preferência entre os membros da comissão de análise preliminar do projecto.
os representantes das populações beneficiárias do projecto.

2.5.2. O mecanismo de seguimento e avaliação
No quadro da boa governação, é essencial, no processo de elaboração de projectos comunitários, criar um
mecanismo de seguimento e avaliação do referido processo de elaboração de projectos. Um comité formado
para este fim poderá elaborar relatórios transparentes e a todos os níveis (executivo municipal, conselho
municipal, parceiros, etc.) sobre a eficácia e eficiência dos serviços prestados pelos vários actores. O
Presidente da Câmara como actor principal, deve assegurar o bom funcionamento do comité de seguimento.
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2.5.3. Elementos a ter em conta durante o seguimento e avaliação
Durante o seguimento e avaliação do processo de elaboração de projectos comunitários, os principais pontos
de atenção a serem desenvolvidos devem ser os seguintes:








actividades planeadas;
actividades realizadas;
nível de realização das actividades planeadas;
análise das diferenças na realização das actividades planeadas;
alterações observadas;
dificuldades encontradas;
soluções previstas.

A supervisão das obras consiste em assegurar que as cláusulas do contrato são escrupulosamente respeitadas e,
por conseguinte, participa activamente no controlo da execução das obras. A este respeito, o dono da obra deve
recrutar os serviços de uma missão de seguimento e controlo de obras, competente em matéria de HIMO para
ajudá-lo a:







verificar os planos detalhados de execução das obras e decidir sobre o volume de serviços,
supervisionar os chefes dos estaleiros na organização e agendamento das tarefas,
controlar a qualidade dos materiais e a conformidade com os planos de execução,
avaliar as quantidades de obras realizadas pelas empresas, e elaborar as respectivas contas,
recolher dados socioeconómicos sobre a mão-de-obra empregada e as normas de trabalho decente,
recolher dados sobre a produtividade e o desempenho das empresas e manter uma base de dados sobre
este assunto.

Este seguimento das obras realizadas é deveras importante para o sucesso do projecto. Não só se deve
garantir que a planificação prevista possa ser respeitada com os meios fornecidos e a organização proposta,
mas também ser capaz de anotar no menor tempo possível, as obras efectivamente realizadas de acordo com
as prescrições do calendário de encargo. Isto requer um conjunto de controlos a serem postos em prática:


controlo dos recursos humanos, pois é importante verificar a correcta distribuição do pessoal
(trabalhadores e outros) designados para realizar as várias tarefas. Poderá ser necessário, neste caso,
manter uma folha de afectação de pessoal a ser preenchida diariamente. Para além da data do dia,
esta folha mostrará a designação das obras, o fornecimento de materiais e, acima de tudo, a mão-deobra utilizada (tipo e número);



controlo dos recursos materiais, anotando todos os dias o material utilizado para realizar cada tarefa,
mas também o resultado efectivamente alcançado para a tarefa em questão. Assim, poderiam ser
feitos ajustamentos ao equipamento, bem como ao pessoal, a fim de evitar possíveis atrasos na
execução das obras;



controlo do abastecimento da obra, porque uma obra HIMO não deve sofrer de qualquer penúria, daí a
necessidade de verificar diariamente a situação dos stocks e ver se o abastecimento teórico não só é
respeitado, como também permite o funcionamento normal da obra. Se não for este o caso, poderá ser
prescrito um aumento do ritmo de abastecimento;



controlo geométrico, porque todas as características geométricas devem ser sistematicamente
verificadas à medida que a obra avança, de modo a evitar atrasos. Para este efeito, a linha vermelha
da secção transversal deve ser marcada por estacas colocadas na linha central do pavimento e nos
dois limites do mesmo, a cada 25, 50 ou 100 m, distância a definir pelo caderno de encargo, de acordo
com o detalhe que se deseja perceber e com dimensões bem conhecidas: é a piquetagem da obra.
Estas estacas devem permanecer visíveis durante toda a duração da obra;



o controlo da terraplanagem porque é importante estar seguro não só da qualidade da terraplanagem
realizada, mas também da sua quantidade. É, portanto necessário monitorizar a execução diária das
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várias obras de terraplanagem e realizar os testes necessários. A compactação dos materiais de
terraplanagem é importante e o seu sucesso dependerá do número de passagens do compactador
utilizado, do teor óptimo de água do material e da redução da espessura das diferentes camadas após
a compactação.


Os controlos do saneamento, porque as estruturas de saneamento devem ser funcionais. Será, portanto
importante, durante a execução da terraplanagem, assegurar a disposição no plano e no perfil das
estruturas de saneamento dos pavimentos, de acordo com as especificações do projecto, de modo a
permitir a drenagem da água no mais curto espaço de tempo possível.


Na perspectiva da descentralização, os controlos acima mencionados poderão ser efectuados
pelos técnicos da comuna em questão. Neste sentido poderiam ser preparadas formações
específicas para eles.


3.0TERCEIRA PARTE: TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS UTILIZANDO
ABORDAGENS HIMO
Esta secção apresenta os tipos de degradações e os tratamentos previstos, a maioria dos quais são ilustrados
para facilitar a sua aplicação.
3.1.

TIPOLOGIA DAS DEGRADAÇÕES DAS ESTRADAS TERRESTRES, SUAS CAUSAS E PROTOCOLO
DE TRATAMENTO

Uma vez construída, a estrada começa a deteriorar-se devido ao tráfego e/ou a outros factores como o terreno e
o clima.
As várias degradações encontradas nas estradas em terra (o sistema de saneamento, o pavimento e os anexos),
bem como as suas causas e a sua evolução potencial. Também anexado a cada um deles está o protocolo de
tratamento apropriado.
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Degradação do sistema de saneamento
O sistema de saneamento é o elemento mais importante de uma estrada em geral e de uma estrada rural em particular, mesmo em zonas de baixa pluviosidade. Inclui valas, saídas, valas de crista, canalizações, caleiras e drenos enterrados.
A manutenção é essencial para preservar a plataforma e a camada de rodagem. O objectivo da manutenção do sistema de saneamento é permitir o fluxo livre e rápido das águas pluviais ou subterrâneas, mantendo o perfil e o declive conforme
planeado.
N

Degradação

Principais causas

Evolução possível

1

entupimento de valas
pela vegetação

crescimento da vegetação (arbustos e ervas),

Impede o fluxo da água e provoca o surgimento de ravinas no
pavimento e nas bermas

2

assoreamento das
valas

 a inclinação da vala é baixa, a água corre a uma
velocidade baixa ou insuficiente
 As saídas estão demasiado afastadas.
 escombros, aluvião, betonilha

vala entupida ou obstruída causando o fluxo de água no pavimento
e provocando ravinas no pavimento e nas bermas.

3

estagnação da água na
vala

 a secção transversal da vala é demasiado
pequena;
 a inclinação da vala é demasiado pequena.

o material das bermas amolece e é mais vulnerável à erosão.
O pavimento pode também pode estar inundado e portanto
enfraquecido.

4

perfil transversal da vala
sem forro destruída

 o escoamento de água para as valas é
demasiado elevado;
 a inclinação do fundo da vala é demasiado
íngreme:
 a circulação de veículos ou o atropelamento de
gado provoca uma decapagem.

 ocorrerá um assoreamento parcial se as paredes da vala se
desmoronarem;
a vala aprofunda-se (ravinamento), as paredes caem, as bermas e
até mesmo parte da estrada podem ser arrastados.

5

revestimento de vala
destruído

 má implementação do revestimento:
 compactação do terreno, erosão do terreno
abaixo do revestimento da vala ;
 mau perfil longitudinal da vala revestida.

Infiltração da água através do revestimento, o que desestabiliza o
solo no local e provoca erosão que danifica a vala e destruição total
do revestimento.

 colocar novos materiais,
 reparar o revestimento:
 rever o perfil longitudinal da vala.

a erosão continuará a aumentar ao longo da vala e aumentará na
área de saída (decapagem). A erosão pode em ultima instância,
ameaçar a estrada, bem como os terrenos circundantes.

 Reduzir a quantidade e a velocidade do escoamento da água:
 Reduzindo a inclinação da vala com fascinas/quebra-mar;
 adicionando mais saídas, a montante do existente.
 Reduzir a erosão na saída da vala ou no canal de saída, através da:
 construção de uma bacia de dissipação de energia (tapete de
escombros);
 construção com escoras de alvenariaou gabiões ou utilizando outras
técnicas de controlo de erosão (relva, barro).

6

erosão à saída da vala
ou do canal de saída

 Escoamento demasiado rápido ou demasiado
concentrado em relação à resistência do solo.

Reparação
 desbravar e capinar;
 empilhar os produtos da capinação e desbravamento;
 transportar os produtos da capinação e desbravamento;
 limpar a vala.
 depositar os produtos num local aprovado.
 limpar as valas e/ou saídas existentes;
 reconstruir as valas com apoio de um escantilhão e dar-lhes uma inclinação
longitudinal suficiente;
 criar saídas adicionais;
 Empilhar os produtos do depósito ou da escavação (solo) das valas;
 transporta-los e deposita-los num local aprovado.
 Ampliar ou aprofundar a vala;
 Cavar novas valas de drenagem;
 Eliminar material escavado num local aprovado.
 refazer o declive e o perfil ao longo da vala;
 Se possível, esvaziar as valas:
 Construir dispositivos anti-erosão (feixes de escombros/folhas) (Fascinas em
escombros/pedras);
 Criar saídas adicionais;
 Criar travessias rodoviárias (bocais, sarjetas) para assegurar a passagem de
água para o outro lado da estrada
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Degradações nas estruturas de travessia rodoviária
As estruturas de travessia rodoviária incluem as lajes, pontes de pequena envergadura, geralmente construídas com tabuleiros de madeira ou betão armado, caleiras, e bocais. O objectivo da sua manutenção é permitir o fluxo livre e rápido
das águas pluviais ou subterrâneas, mantendo o perfil e a inclinação fornecidos e mantendo as várias partes das estruturas em bom estado de funcionamento
N
Degradação
Principais causas
Possível evolução
Reparação
assoreamento ou
obstrução por detritos
de bocais, caleiras

 A inclinação do fundo do bocal ou da caleira é
demasiado fraca:
 o bocal ou caleira foi colocado demasiado baixo,
de tal modo que o material transportado pela
água se deposita no bocal

A estrutura será progressivamente obstruída, e a água estagnará
(lago) a montante atravessará a estrada para causar uma ravina. A
estrada corre então o risco de ser arrastada pelas aguas.

2

erosão à saída do bocal

 o fundo do bocal foi construído com um declive
demasiado íngreme;
 erros de concepção: escoras a jusante ou
outras disposições anti-erosão não previstas.

Uma ravina desenvolve-se na saída, as paredes a jusante da
cabeça e das asas do bocal ou sarjeta, ou mesmo parte do bocal e
do aterro da estrada podem desmoronar-se.

 reparação dos danos ;
 construir uma bacia de dissipação de energia;
 colocar uma escorra de alvenaria, um revestimento em gabiões a jusante ou
aplicar outras técnicas de controlo da erosão (relva, barro)

3

Colapso e/ou quebra do
bocal de metal

 estagnação da água no pavimento;
 colapso da parte do pavimento a vota do bocal

 limpar os acessos ao bocal;
 remover o bocal defeituoso;
 instalar outro bocal após o dimensionamento, respeitando as regras da arte
na matéria;

 erosão na parede frontal ou na fundação;
 bloqueio ou colapso do bocal.

 Reparar a parede frontal ou a fundação;
 Consolidar o solo a volta da parede frontal e da fundação.

1

 má aplicação do bloco técnico ;
 inadequada terraplanagem acima do bocal;
 invasão dos acessos da estrutura pela
vegetação

pequenos danos na
parede frontal, paredes  ligeiro assentamento;
4
laterais ou mesmo na
 decapagem ou erosão
fundação
Degradações do pavimento

 Limpar os bocais as caleiras;
 recolher os produtos de limpeza;
 evacuar os produtos de limpeza para um depósito aprovado;
 Se o bocal assorear rapidamente, reconstruir um bocal com um declive e um
nível mais acentuado.

O objectivo da manutenção do pavimento é manter a forma e geometria do pavimento para que os veículos possam utilizar a estrada em segurança, para proporcionar uma condução confortável a uma velocidade apropriada que caracteriza
este tipo de estrada. A manutenção da sua forma e geometria também permite a drenagem rápida da água da chuva para as valas.
N
Degradação
Principais causas
Possível evolução
Reparação
deformações do perfil
.
 a superfície da estrada torna-se
1
secção transversal (falta
 desaparecimento do abaulamento devido a
plana ou côncava e provoca a
 Cavar o buraco para lhe dar uma forma regular (quadrada ou rectangular)
de arqueamento),
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cargas de tráfego;
 Má compactação da plataforma da estrada;
 Assentamento da estrada.

2

sulcos(pequenos
buracos que se
encontram no
pavimento)

3

Sulcos profundos
(sulcos mais ou menos
profundos causados
por rodas de veículos)

 Depressão da pista sob a forma de faixas
paralelas ao eixo da pista e correspondentes às
zonas de passagem preferencial das rodas dos
veículos pesados de mercadorias.

4

valas
(fissuras longitudinais /
transversais na estrada)

 Uma depressão longa e profunda na estrada
causada por um fluxo de água transversal ou
longitudinal devido a uma drenagem deficiente.

5

desgaste ou remoção
de materiais do
pavimento

 o material de superfície dos pavimentos não
revestidos é desgastado pelo tráfego (veículos
que passam), soprado pelo vento e/ou corroído
pela chuva.

6

chapa ondulada pequenos
sulcos transversais
espaçados presentes no
pavimento sob a forma de
chapas

 efeitos combinados do tráfego e das intempéries
 ausência de saliência do pavimento.

estagnação da água.
 A combinação de água e tráfego
favorece a formação de buracos, o
que leva a uma rápida deterioração
da estrada.

 Fluxo de água ao longo da estrada;
 Erosão, formação de pequenas valas
(canalículos), ravinas cada vez mais
profundas que levam à degradação
da estrada.
 Fluxo ao longo da estrada ou através
dela através de valas de erosão ou
valas cada vez mais profundas que
levam à degradação da estrada.
 Redução/perda progressiva da
camada de rodagem até atingir a
plataforma.
 a capacidade de carga da estrada
diminui e troços da estrada podem
desaparecer completamente
 diminuição gradual do conforto e da
segurança no trânsito, com o risco de
aparecimento de valas transversais

com um fundo horizontal;
 regar o fundo do buraco para permitir uma fácil aderência;
 Encher o buraco com material de boa capacidade de carga em camadas
sucessivas de 20 cm, que será regado e compactado ao seu nível óptimo
até ultrapassar o nível do pavimento em 2 a 4 centímetros quando a última
camada for feita.

 cavar o sulco ou a ravina para lhe dar uma forma rectangular regular com
fundo horizontal;
 regar o fundo do buraco para permitir uma fácil aderência ;
 encher a ravina com material de boa capacidade de carga em camadas
sucessivas de 20 cm, que será regado e compactado ao seu nível óptimo
até o nível da pista ser ultrapassado em 2 a 4 centímetros quando a última
camada for feita.;
 para preparar o telhado da estrada (moldagem)
 reparar o sistema de saneamento para estancar o ravinamento;

 Verificar as inclinações da camada de forma;
 Escarificar, regar e recarregar a camada de rodagem do pavimento
utilizando camadas de 10 cm de material que serão regadas e compactadas
ao seu máximo; realizar uma operação de recarga de zona quando apenas
secções curtas estiverem gravemente degradadas.
 Escarificar/rapar (descontaminar) o pavimento para corrigir pequenas distorções do
pavimento;
 Restabelecimento do pavimento; rega da superfície do pavimento da estrada, e
 Descarregar e espalhar materiais seleccionados no pavimento para a camada de
rodagem, rega e compactação

Degradações das dependências
As dependências incluem bermas e declives laterais, bem como superfícies e equipamentos localizados dentro dos limites da estrada que devem sofrer manutenção, com excepção do pavimento. O objectivo da manutenção das bermas é
manter a forma e geometria das bermas de modo a que os veículos possam utilizar as bermas em segurança numa emergência e a água possa drenar da estrada para a vala lateral. O objectivo da manutenção das encostas e outras
superfícies secundárias de estradas é assegurar que as encostas sejam protegidas das potenciais forças erosivas da água, e que a sua forma e estabilidade sejam mantidas.
N

Degradação

1

encostas deformadas,
mais alto ou mais baixo

Principais causas
 Acumulação de material de pavimentação nas
bermas devido ao tráfego e à acção da água;

Evolução possível
 Enfraquecimento do pavimento e das bermas pela água;
 Obstrução da vala lateral por excesso de material;
 Aumento do risco de acidentes.

Reparação
 Cortar as margens dando-lhes um declive adequado;
 Remover o material em excesso ou compactá-lo
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 Pobre compactação da plataforma;
 Deslizamento de material das encostas;
 Deslocação de material das bermas devido à
acção do trânsito;
 Assentamento de material das bermas pelo
tráfego.
2

vegetação excessiva
sobre as bermas e
encostas

3

erosão de encostas

4

3.2.

 Crescimento descontrolado de erva, plantas,
arbustos ou árvores;
 Mau desbravamento e desbaste.
 concentração de água da chuva nas ravinas na
parte superior das encostas;
 a cobertura vegetal é insuficiente.
 a inclinação da encosta era demasiado íngreme
para a sua altura e para a natureza do solo ;
 a água penetrou na encosta a partir de cima;
 há uma pressão e um fluxo de água a partir do
lençol freático.

deslizamento de terra

 Ausência de fluxo de água e risco de desenvolvimento
decharcos na beira do leito da estrada e
enfraquecimento do pavimento;
 Obstrução do sistema de drenagem pela vegetação;

 Desmatar e/ou capinar regularmente;
 Podar os arbustos presentes nas encostas;
 Recolher os produtos do desmatamento e da poda;
 Transportar e depositar os detritos num local indicado.

 erosão profunda de encostas e desabamentos de terra;
destruição da vala ou da berma e de todo o sistema de
saneamento.

 Criar bermas ou valas de valas de crista;
 instalar caleiras de agua nos aterros;
 relvar, colocar barro e pedra nas encostas

 o solo na encosta pode continuar a mover-se para baixo,
bloqueando ou cortando a estrada;
a água deixará de poder escorrer para as valas.

 reduzir o ângulo da encosta;
 remover o solo que tenha deslizado;
 construir muros de contenção em alvenaria de escombros ou em gabiões

ILUSTRAÇÃO DO TRATAMENTO DAS DEGRADAÇÕES.

Cada uma das degradações terá um cartão ilustrado que dá aos trabalhadores a possibilidade de efectuar a manutenção necessária, simplesmente inspirando-se nos diagramas. Cada uma das fichas descreve as etapas de
reparação à esquerda e a ilustração à direita. Mas primeiro gostaríamos de apresentar separadamente os tratamentos a serem realizados

3.2.1

Recursos necessários (recursos humanos, ferramentas e materiais)

Para realizar as várias reparações, é necessário criar equipas de trabalhadores em número suficiente, e cada equipa deve dispor das seguintes ferramentas:
Equipas
Equipamento
Ferramentas

Chefe de Equipa dos
trabalhadores
(a mão-de-obra feminina é
altamente recomendada)

Tractor/ Camião basculante
Reboque/ Regador pode ser adaptado para
camião cisterna rebocado/ Cisterna de água
Compactadores manuais, compactadores
manuais Bomba motorizada, triciclo.

Equipamento de topografia Fita (5 & 50 m) - Machado - Plantador Enxada - Machim - Picareta - Pá – Pá espada - Ancinho - Carrinho de
mão - Batedeira - 2 & 5 kg – Escantilhão de arqueamento e de vala Nível de água - Rolo de fio de 100 cm - Ferramentas de pedreiro –
regador.
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Materiais
Para além do ligante (cimento) e do cascalho,
os materiais utilizados são os encontrados ao
longo da obra (laterite, pedras, areia, etc.) e
devem ser utilizados para reparar os danos
observados.

Page 37

Serrote

Gabarit de fossé
Carrinhod
e mão
Pá redonda

Colher de
pedreiro

Ancinho
Páde espada

Escada

Nível de água

Corda de
seguranç
a

Regador

Marreta

Machim
Figura 2: Pequenomaterialde obras
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Máquinaatrelada

Baldede atrelagem

Compactador de mão

Figura 3: Equipamento de obras para HIMO
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Capacete

Luvas

Uniforme

e

Botas

Figura 4: Equipamento de protecçãopessoal
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N°

Designação da reparação
3.2.2

Ilustrações

Obstrução de valas pela vegetação

TRATAMENTO
1.
2.
3.
4.

desbravar e capinar;
recolher os produtos do desbravamento ou da capinação;
transportar os produtos de desbravamento ou da capinação ;
depositar os produtos do desbravamento ou da capinação num local aprovado.

PRODUTIVIDADE
a) Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e 6 operários não qualificados
Equipamento: Machins, pás, carrinhos de mão.
Materiais: RAS
b) Rendimento médio: 170 ml/HJ

MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todo o trabalho e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
O metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos
resultantes da declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Jornal do estaleiro, Fichas de
presença; Ficha do Relatório diário; Relatório das obras.
Figura 5: Etapas de limpeza e transporte dos produtos
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3.2.3

Assoreamento de valas

TRATAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Limpar as valas e/ou canais existentes;
Aprofundar as valas até uma inclinação longitudinal adequada;
Criar saídas adicionais;
Recolher materiais de eliminação ou escavação;
Transportar o material de eliminação ou escavação;
Depositar os produtos de eliminação ou escavação num local
aprovado.

PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e 6 operários não qualificados
Equipamento e ferramentas:Pás de espada, Pás redondas, Carrinhos de
mão, escantilhão.
Materiais: RAS

Rendimento médio: 17 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de toda a obra e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
O metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos
resultantes da declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Jornal do estaleiro, Fichas de
presença; Ficha do Relatório diário; Relatório das obras

Figura 6: Desobstrução das valas
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3.2.4

Estagnação de água na vala e nas bermas

TRATAMENTO
1. Alargar ou aprofundar a vala;
2. Abrir novas valas de drenagem;
3. Eliminar o material escavado num local apropriado.
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e 6 operários não qualificados
Equipamento e ferramentas: Pás de espada, Pás redondas, Carrinhos de
mão, escantilhão.
Materiais: RAS

Rendimento médio: 12 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todo o trabalho e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
O metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos resultantes da
declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Jornal do estaleiro, Fichas de presença;
Ficha do Relatório diário; Relatório das obras

Figura 7: Reparação da estagnação da água na vala e nas bermas
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3.2.5

Destruição do perfil transversal da vala sem revestimento

TRATAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.

Refazer a inclinação e um novo perfil da vala;
Se possível, esvaziar a vala:
Construir dispositivos anti-erosão (quebra-mares);
criar pontos de saída adicionais;
instalar um novo bocal, ou uma caleira com um desnivelamento na entrada
para assegurar a passagem de água para o outro lado da estrada.

PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e 3 operários não qualificados
Equipamento e ferramentas: Pás de espada, Pás redondas, Carrinhos de
mão, escantilhão.
Materiais: necessário para a instalação de um bocal ou de uma
caleira.

Rendimento médio: 10 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todo o trabalho e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
O metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos
resultantes da declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Jornal do estaleiro, Fichas
de presença; Ficha do Relatório diário; Relatório das obras

Figura 8:aração do perfil transversal da vala sem revestimento
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3.2.6

Destruição do revestimento da vala
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TRATAMENTO
1. Fornecer novos materiais,
2. reparar o revestimento:
3. rever o perfil ao longo da vala.
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e 3 trabalhadores qualificados e 3 não
qualificados
Material e ferramentas: Pás de pá, Pás redondas, Picareta, Carrinhos de
mão, baldes, colher de pedreiro, talochas, nível de água, escantilhão.
Materiais: Pedras, cascalho, areia, cimento

Rendimento médio: 0,70 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todo o trabalho e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
O metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos resultantes
da declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório das obras.
Figura 9: Reparação do revestimento das valas
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3.2.7

Erosão visível à saída da vala ou do tubo de saída
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TRATAMENTO
1. Reduzir a quantidade e a velocidade do fluxo de água em:
a. reduzindo a inclinação da vala com quebra-laminas
b. adicionando outros pontos de saída, a montante do existente.
2. Reduzindo a erosão na saída da vala ou no canal de saída:
a. construindo uma bacia de dissipação de energia
b. construindo escora ou gabiões de alvenaria ou aplicando outras técnicas de
controlo da erosão (relva, barbilhão e emplastro).
PRODUTIIDADE

Meios de intervenção :


Pessoal: um chefe de equipa e 2 trabalhadores qualificados e 2 trabalhadores não
qualificados
 Material e ferramentas: Pás de espada, Pás redondas, Picareta, Carrinhos de
mão, baldes, colher de pedreiro, talochas, nível de água, escantilhão.
 Materiais: Cascalho, areia, cimento, relva.

Rendimento médio: 10 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE :
Inspecções de todo o trabalho e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO :
O metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos resultantes da
declaração de trabalho realizada por ambas as partes);

DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório das obras.

Figura 10: Redução da inclinação das valas
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3.2.8

Assoreamento ou obstrução por entulhos dos bocais, caleiras e lajes
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TRATAMENTO
1.
2.
3.
4.

Limpar bocais e caleiras;
Recolher os produtos da limpeza;
Eliminar os produtos de limpeza numa lixeira aprovada.
Reconstruir o bocal com um nível e inclinação mais pronunciados se este
assorear-se rapidamente.

PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e 2 operários não qualificados
Material e ferramentas: Pás de espada, pás redondas, picaretas, carrinhos de
mão, baldes.
Materiais: RAS

Rendimento médio: 0,5 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de toda a obra e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos resultantes
da declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório das obras
Figura 11: Desobstrução dos bocais e caleiras
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3.2.9

Erosão visível na saída do bocal
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TRATAMENTO
1. reparação dos danos;
2. construir uma bacia de dissipação de energia;
3. colocar uma escora de alvenaria, um gabião a jusante ou aplicar outras técnicas
de controlo da erosão (relva e barro).
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa, dois trabalhadores qualificados e dois trabalhadores
não qualificados
Material e ferramentas: Pás redondas, Picareta, Carrinhos de mão, baldes, colher de
pedreiro, talochas
Materiais: Pedras, agregados, areias, cimentos, relva

Rendimento médio: 0,9 ml/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de toda a obra e a sua aprovação pelo engenheiro necessário,
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro linear (as quantidades a ter em conta serão os comprimentos resultantes da
declaração de trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de presença; Ficha
de relatório diário; Relatório das obras.

Figura 12: Reparação da erosão à frente das saídas dos bocais
Figure 9 : Protection des sorties de buses contre l’érosion.
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3.2.10 Danos menores nas paredes de entrada e nos muros laterais
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3.2.11 Buracos
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TRATAMENTO
1. Cavar o buraco de modo a lhe dar uma forma regular (quadrada ou rectangular) com
um fundo horizontal;
2. Regar o fundo do buraco para permitir uma fácil aderência;
3. Preencher o buraco com duas ou três camadas, regando cada camada e
compactando-a ao seu máximo;
4. Ultrapassar o nível do pavimento em 2 a 4 centímetros ao fazer a última camada.
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa, dois trabalhadores qualificados e dois trabalhadores não
qualificados.
Material e ferramentas: Pás redondas, picaretas, carrinhos de mão, vassouras de
estaleiro, compactador manual, pés-de-cabra, ancinhos, material de levantamento.
Materiais: Solo de boas características, água.

Buracos

Rendimento médio: 0,50 m3/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todas as obras e sua aprovação pelo engenheiro necessário através dos
resultados dos diferentes testes e ensaios geotécnicos a realizar.
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro cúbico (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da declaração de
trabalho realizada em contraditório) ;
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de presença; Ficha de

relatório diário; Relatório das obras.

Guia Metodológico e Técnico Bilingue para Reabilitação e Manutenção de EstradasAtravés da Abordagem e Técnicas HIMO para distrittos e Zonas Rodoviárias Rurais

Page 55

Figura 14: Reparação de buracos
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3.2.12 Rodeiras

TRATAMENTO
1. Cavar o sulco para lhe dar uma forma rectangular regular com um fundo bem
horizontal;
2. Regar o fundo do furo para permitir uma fácil aderência;
3. Preencher o buraco com duas ou três camadas, regando cada uma delas e
compactando-a ao seu máximo;
4. Ultrapassar o nível da estrada em 2 a 4 centímetros ao fazer a última camada.
5. Reparar o sistema de drenagem para parar o esgoto;
PRODUTIVIDADE

Meios de intervenção :




Pessoal: um chefe de equipa, cinco operários qualificados e dez operários não
qualificados
Material e ferramentas: Pás redondas, picareta, carrinhos de mão, vassouras de
estaleiro, compactador manual, pés-de-cabra, ancinhos, equipamento de
levantamento.
Materiais: Solo de boas características, água.

Rendimento médio: 0,50 m3/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE :
Inspecções de todas as obras e sua aprovação pelo engenheiro necessário através dos
resultados dos diferentes testes e ensaios geotécnicos a realizar.

Ornières

UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO :
o metro cúbico (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da declaração
de trabalho realizado por ambos);

DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :

Figura 15: Reparaçãodasrachaduras

Planeamento das obras (geral e detalhado), livro das obras, Fichas de presença; Ficha
de relatório diário; Relatório das obras
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3.2.13 Ravinas
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TRATAMENTO

1. Reparar o sistema de saneamento e, se possível, diminuir as inclinações do
pavimento para parar o ravinamento
2. Cavar a ravina para lhe dar uma forma rectangular regular com fundo horizontal;
3. Regar o fundo do furo para permitir uma fácil aderência;
4. Preencher o buraco com duas ou três camadas, regando cada uma delas e
compactando-a ao seu máximo;
5. Ultrapassar o nível do pavimento em 2 a 4 centímetros ao fazer a última camada.
6. reparar o sistema de saneamento e, se possível, reduzir os declives do pavimento
para estancar o ravinamento;
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Ravinas

Pessoal: um chefe de equipa, cinco operários qualificados e dez operários não
qualificados
Material e ferramentas: Pás redondas, picareta, carrinhos de mão, vassouras de
estaleiro, compactador manual, pés-de-cabra, ancinhos, equipamento de
levantamento.
Materiais: Solo de boas características, água.

Rendimento médio: 0,50 m3/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todas as obras e sua aprovação pelo engenheiro necessário através dos
resultados dos diferentes testes e ensaios geotécnicos a realizar.
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO :

Figure 16 : Réparation des ravines

o metro cúbico (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da declaração de
trabalho realizada por ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário do estaleiro, Fichas de presença; Ficha
de relatório diário; Relatório das obras
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3.2.14 Desgaste ou remoção de materiais do pavimento

TRATAMENTO
1. Recarregar a camada de desgaste do pavimento utilizando camadas de 10 cm de
material regado e compactado ao seu máximo;
2. Reparar ou melhorar o sistema de saneamento das estradas;
3. Efectuar uma operação de repavimentação da superfície quando apenas secções
curtas se encontram gravemente degradadas.
PRODUTIVIDADE

Meios de intervenção :




Pessoal: um chefe de equipa, cinco operários qualificados e dez operários não
qualificados
Material e ferramentas: Pás redondas, picareta, carrinhos de mão, vassouras de
obras, compactador manual, pés-de-cabra, ancinhos, equipamento de levantamento.
Materiais: Solo de boas características, água.

Rendimento médio: 0,70 m3/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE :
Inspecções de todas as obras e sua aprovação pelo engenheiro necessário através dos
resultados dos diferentes testes e ensaios geotécnicos a realizar.

UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO :
o metro cúbico (as quantidades a ter em conta serão as resultantes da declaração de
trabalho realizada por ambas as partes);

DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário de obras, Fichas de presença; Ficha
de relatório diário; Relatório das obras.

Figura 17 : Revestimento do pavimento
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3.2.15 Chapa ondulada

TRATAMENTO
1. Raspar a superfície da estrada para corrigir pequenas distorções no pavimento;
2. Reperfilar a camada de rodagem do pavimento;
3. compactar a camada reperfilada.
PRODUTIVIDADE

Meios de intervenção :




Pessoal: um chefe de equipa, cinco operários qualificados e dez operários não
qualificados
Equipamento e ferramentas: Pás, carrinhos de mão, vassouras de estaleiro,
compactador manual, ancinhos, equipamento de levantamento, equipamento de
raspagem do solo.
Materiais: RAS

Rendimento médio: 150 m²/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE :
Inspecções de todas as obras e sua aprovação pelo engenheiro necessário através dos
resultados dos diferentes testes e ensaios geotécnicos a realizar.

UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO :
o metro quadrado (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da declaração
de trabalho efectuado por ambas as partes);

Chapaondulada

DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de presença; Ficha
de Relatório diário; Relatório das obras
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3.2.16 Bermas deformadas, mais alto ou mais baixo

TRATAMENTO
1. Reperfilar as bermas dando-lhes uma inclinação suficiente;
2. remover o material em excesso ou compactá-lo
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa, cinco operários qualificados e dez operários não
qualificados
Equipamento e ferramentas: Pás, carrinhos de mão, vassouras de estaleiro,
compactador manual, ancinhos, equipamento de levantamento, equipamento
de raspagem do solo.
Materiais: RAS

Rendimento médio: 150 m²/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de todas as obras e sua aprovação pelo engenheiro necessário
através dos resultados dos diferentes testes e ensaios geotécnicos a realizar.
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro quadrado (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da
declaração de trabalho realizada em ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório das obras
Figura 19: Reparação de danos na berma da estrada
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3.2.17 Excesso de vegetação nas bermas e encostas

TRATAMENTO
controlar a vegetação através da desbravamento e/ou capinação regular;




podar os arbustos existentes nas encostas;
recolher os produtos do desbravamento e da poda;
transportar e depositar os detritos num local adequado.

PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e dez operários não qualificados
Materiais : RAS
Material e ferramentas: Machins, carrinhos de mão, vassouras, ancinhos, pás

Rendimento médio: 170 m²/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de toda a obra e a sua aprovação pelo engenheiro necessário.
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro quadrado (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da
declaração de trabalho realizada em ambas as partes);
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório das obras

Figura 20: Poda das árvores
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3.2.18 Erosão das encostas
TRATAMENTO
1. Criar bermas ou valas de crista;
2. Instalar caleiras de agua nos aterros;
3. relvar, colocar barro ou pedra nas encostas
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e dez operários não
qualificados
Material e ferramentas: machins, carrinhos de mão,
ancinhos, pás, picaretas, material de pedreiro.
Materiais: Relva, pedras, areia, cimento

Rendimento médio: 100 m²/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de toda a obra e a sua aprovação pelo engenheiro necessário.
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro quadrado (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da
declaração de trabalho realizada em ambas as partes) ;
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO:
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório de trabalho
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3.2.19 Deslizamentos de terra

TRATAMENTO
1. Reduzir o ângulo da encosta;
2. remover o terreno que tenha deslizado;
3. construir muros de contenção em betão de entulhos ou
gabiões;
PRODUTIVIDADE
Meios de intervenção:




Pessoal: um chefe de equipa e dez operários não
qualificados
Material e ferramentas: machins, carrinhos de mão,
ancinhos, pás, picaretas, materiais de pedreiro.
Materiais: Pedras, areia, cimento

Rendimento médio: 1,50 m3/HJ
MEIOS DE CONTROLO DE QUALIDADE:
Inspecções de toda a obra e a sua aprovação pelo engenheiro necessário.
UNIDADE DE MEDIDA PARA PAGAMENTO:
o metro quadrado (as quantidades a ter em conta serão aquelas resultantes da
declaração de trabalho realizada por ambos) ;
DOCUMENTOS DE SEGUIMENTO :
Planeamento das obras (geral e detalhado), Diário das obras, Fichas de
presença; Ficha de relatório diário; Relatório das obras
Figura 22: Remoção de terra que deslizou e redução do ângulo das encostas
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4. ANEXOS

4.2

ENSAIOS GEOTÉCNICOS SIMPLES (PROPRIEDADES DOS SOLOS)

Teste de vibração
O teste de vibração consiste em separar as partículas de acordo com as suas respectivas dimensões. Uma
amostra seca é colocada sobre uma tábua ou pedaço de cartão, a tábua ou pedaço de cartão é inclinada e
levemente batida. O resultado é que o material fino se mantém no lugar enquanto as partículas maiores e
mais pesadas rolam pela tábua ou pedaço de cartão.
Diz-se que a amostra tem um tamanho de partícula contínuo se as partículas mais grosseiras e finas forem
de tamanho muito diferente.
Em contrapartida, diz-se que a amostra tem um tamanho de partícula descontínuo quando apenas
determinados tamanhos são visíveis. Os materiais de dimensão única não compactam bem, porque não há
partículas finas suficientes para preencher os espaços entre as partículas grosseiras e fornecer uma ligação
mecânica.
Teste de sedimentação
Este é um teste fácil para determinar as proporções das diferentes fracções de um solo. Uma amostra de terra
é colocada num frasco de vidro com paredes verticais. O frasco deve estar cerca de metade cheio. Adicionase água até o frasco estar cheio a três quartos. Adiciona-se um pouco de sal à água para ajudar o material
fino a assentar. O frasco é sacudido vigorosamente e deixa-se a amostra de solo assentar no fundo.
O cascalho e as fracções de areia grosseira assentam imediatamente. A areia fina e as fracções de vasa
grosseira assentar-se-ão mais lentamente. O barro e o lodo fino permanecerão em suspensão durante
algumas horas. As diferentes fracções acabarão por se assentar em camadas sobrepostas.

Teste de coesão
Para determinar se um solo contém uma grande quantidade de lodo ou argila, enrola-se um punhado de terra
húmida entre as mãos. Se o solo contiver lodo ou argila, a bola manterá a sua forma e manchará as mãos.
Se a amostra contiver apenas areia fina, a bola manterá a sua forma, mas desintegrar-se-á se for tocada.
Quando a amostra contém apenas areia grossa ou cascalho, o material não se deixa moldar.
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Teste de moldagem
Uma vez molhada a amostra, a argila pode ser enrolada numa forma de pau que se mantém firme. Em
contrapartida, a maioria dos sedimentos, desmorona-se ou torna-se em pequenos paus que se rompem.

Teste de secagem
Uma caixa de fósforos é preenchida com uma amostra humedecida e deixada a secar. O barro, depois de
seco, encolhe e racha. O lodo, em contrapartida, não encolhe mas tende a esmigalhar-se quando seco.

Compactação
O objectivo da compactação é:
o Aumentar a força e capacidade de suporte do solo para que possa suportar as cargas do tráfego sem
danos;
o Diminuir a permeabilidade da estrada. Por outras palavras, para evitar a infiltração da água na
camada de rodagem e a plataforma, amolecendo-a e danificando-a.
Teor em água:
Três elementos estão presentes em todos os solos: grãos de solo (partículas), água e ar.
Demasiada água reduz a capacidade de suporte do solo, uma vez que a água lubrifica os grãos do solo
e permite o seu deslizamento e deslocação sob cargas de tráfego.
Não há água suficiente: fricção demasiado elevada, compactação impossível.
Tecnologia de compactação
A espessura das camadas a compactar, bem como o número de passagens, depende do tipo de máquina
e da natureza do terreno no local.
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O equipamento de compactação está dividido em duas categorias principais: máquinas estáticas e
máquinas dinâmicas.
Máquina de acção dinâmica
As PME HIMO utilizam frequentemente os pequenos compactadores vibratórios de 1,2 toneladas.
Abanar o chão significa submetê-lo a dois tipos de acção:
o Uma pressão vertical devido ao peso da máquina que se move lentamente sobre a superfície;
o Uma oscilação forçada devido à vibração da máquina
A compactação dinâmica dá um resultado muito eficaz para quase todos os tipos de terreno.

4.3

FICHAS DE SEGUIMENTO DAS OBRAS

Se, por um lado, a técnica HIMO permanece simples, por outro, o planeamento, a programação das obras e
a gestão de uma mão-de-obra de mais de 100 pessoas por dia exige qualidades de gestão baseadas num
sistema de controlo preciso, concreto e prático.
As fichas da obra visam facilitar o controlo quotidiano, estudar e depois monitorizar as obras
propostas/concluídas, estimar os custos e recursos necessários para as várias operações e, por fim, fornecer
informações úteis para a preparação de estimativas de orçamentos para o trabalho futuro.
O preenchimento das fichas exigirá uma certa disciplina por parte dos vários gestores das obras (chefe da
obra, chefe da equipa, chefe do armazém, etc.) que devem informar sobre a utilização dos recursos humanos
e materiais bem como dos resultados obtidos.
As fichas mais frequentemente utilizadas são as seguintes:
Planificação
-

Planeamento geral das obras
Planeamento de execução das obras (detalhado)

Seguimento e controlo
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1

-

Diário da execução da obra

-

Ficha de presença da mão-de-obra

-

Ficha de relatório (diário, semanal, mensal)

-

Ficha de relatório diário (por actividade)

FICHA DO RELATORIO DIÁRIO
Idade:
Empresa:
Dia:______Mês ________Ano_____
Dias de trabalho acumulados
N°________
ACTIVIDADE: ________________________

ategoria

NUMERO
Previsto

Real

cializada
m

otal (pes/d)

Estimado

signação

Numero

Utilizado

Ob

Funcionamento
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Previsto

signação

Quantidades
U

signação

Utilizado

U

Horas

EMPREGO
Previsto

Ob

Utilizado

Quantidades
U
Recebidos

calização

Trabalhos
efectuados
Quilómetros
(Qdes)

Quantidade

Observações
Utilizados

TOTAL OBRAS
ESTIMADAS
REALIZADAS

Rendimento diário
ESTIMADA
OBTIDO

Ob

___

O Chefe da Obra

Visto, o Engenheiro Supervisor
Total

2

FICHA DE PRESENCA E DE PAGAMENTO SEMANAL
Detalhes dos preços

Período de referência

_____/_________/2021

Actividade 1 : ______

FCFA

_____/_________/2021

Actividade 2 : ______

FCFA

as
Nome completo

H

F

Actividade 1
Total
unidade
actividade 1

unidade

Actividade 2
Total
actividade 2
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Total:

4.3.3

DIARIO DA OBRA
Eixo :
Empresa:
Dia do:________Mês ________Ano _____
Dias de trabalho acumulados N°________

TEMPO

Observações

Bom tempo
Intempérie
MATERIAL NA OBRA
Em
Em
serviço avaria
Camião
basculante
Camião
cisterna

Numero de horas:
Numero de horas:
Em
serviço
Tractores

Entrada

Em
Em
serviço panne
Compactadores
Bomba
motorizada

Reboques

FORNECIMENTO DA OBRA
Unidade
Gasóleo
Gasolina
Óleo de motor
Cimento
Cascalho
Areia
Entulhos
FerroØ
FerroØ
FerroØ

Em
serviço

Saída

Regresso

Emprego

Stock final do dia

DIRECTIVAS
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OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O AVANÇO DAS OBRAS

VISITANTES DA OBRA

Visto, o Engenheiro Supervisor

O Chefe de obra
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4.3.4

FICHA DE PRESENÇA SEMANAL
Eixo:
Empresa:
Semana de: ,,,,,,/,,,,,,/2017 a ,,,,,,,/,,,,,,,,/2017

N°

Nome completo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Visto, O Engenheiro
Supervisor

H

F

Segundafeira

Terça-feira

Quarta-feira

Quintafeira

Sextafeira

Sábado

O Chefe da obra
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Total dias

4.3.5

PLANIFICAÇÃO GERAL DAS OBRAS 1

6.1

Pes-dia

Rendimento

Quantidade

ACTIVIDADES

Unidade

Eixo:
Empresa
Data:

semana 1

semana 2

Visto, o Engenheiro Supervisor
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semana 3

semana 4

O Chefe da
obra
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semana 5

4.3.6

PLANIFICAÇÃO GERAL DAS OBRAS

5.6

Visto, O Engenheiro Supervisor

Pes-dia

Rendimento

Quantidade

ACTIVIDADES

Unidade

Eixo:
Empresa:
Semana de: ,,,,,,,/,,,,,,,,/2017 a ,,,,,,,,/
,,,,,,,/2017

PROGRAMA DIARIO

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

TRABALHOS REALIZADOS

Dia 5

Dia 6

Qde

Pes-dia

O Chefe da obra
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Rend Ecart

4.3.7

ESQUEMA DE ITINERÁRIO

Pista que liga: ………………..à ……………………. PK : 0+000 à PK …….
PONTO QUILOMÉTRICO

Povoações
Pedreira /Depósito
Presença de edifícios

0+000

0+050

0+100

0+150

0+200

0+250

0+300

0+350

0+400

0+450

G
G
D

Presença de uma fenda
Declive acentuado
Presença de ravinas
Estrutura existente
Canal de águas residuais

G
D

ITINERÁRIO

Ponto de descarga de água
Vala existente

G
D

Sem rede de esgotos

G

(passagem de agua de
escoamento pelo
pavimento)
Ponto baixo

D

TERRPANA
GEM

Presença de lama
Matas
Presença de queda de
rochas
Encosta instável

QUANTIDADE
Parcial

D

Acesso aos residentes

0+500

G
D
G
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Acumulado

PAVIMENTO

D
G
Encosta erodida
D
Deslizamento de beira G
de estrada
D
Deslizamento do pé da G
encosta
D
Perfil longitudinal (declive)
Nível baixo da estrada
Presença de uma camada
fina
Estrada estreita
Perfil em W
Rachaduras
Pavimento escorregadio
Ravinas
longitudinal/transversal
Perfil transversal (largura)

TERRAPLANAGEM

Desmatação-capinação

m2

0

0

m3

0

0

m3

0

0

m2

0

0

m3

0

0

m3

0

0

G

ml

0

0

D

ml

0

0

Escavação para
alargamento
Remoção de queda de
rochas
Colocação de relvas
Enchimento de
fundo
Escavação para
Aqueduto

SANEAMEN
TO

OBRAS

Presença de pedregulhos

Limpeza de valas
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G

ml

0

0

D

ml

0

0

Remoção de bocal

ml

0

0

Arrumação de
ramos em feixes

u

0

0

Limpeza de bocal

ml

0

0

G

ml

0

0

D

ml

0

0

G

ml

D

ml

0

0

G

ml

0

0

D

ml

0

0

Aqueduto de diâmetro
80 / 100

ml

0

0

Canal 80x80 / 100 x 100

ml

0

0

Canal de água a
montante

ml

0

0

Canal de água a jusante

ml

0

0

Vala de
aterramento

Vala de alvenaria

Vala da crista

Laje

Poço 100x 80x60

u

0

0

Gabiões

m3

0

0

Betumarão

m2

0

0
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CHAUSSEE

Betão armado dosado
em 350Kg

m3

0

0

Aço para armaduras

Kg

0

0

Cofragem de madeira
normal

m2

0

0

Alvenaria de entulhos

m3

0

0

Enrocamento

m3

0

0

Reperfilamento
ligeiro

ml

0

0

Reperfilamento
pesada

ml

0

0

0

0

0

0

0

0

Fornecimento de
m3
materiais seleccionados
m3
Limpeza
Aplicação de
m3
macadame

Legenda das estruturas

Da 80 x 80 :
Diâmetro

B 100 = bocal Ø
100

Pé: ponte laje em BA
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4.3.8

ORGANIGRAMA PADRAO DE UMA OBRA HIMO
Gestor das obras

Chefe da obra

Logística
Secretariado

Operação

Actividade de
apoio

Terraplanagem

Saneamento

Deposito/pedreira

Pavimento

Estruturas de
saneamento

Numero de chefes de
equipa

1

1 ou 2

2 ou mais

1 ou 2

2

1 ou mais

Capinação
Desbravamento
Desobstrução/derra
mamento
Aterro
Relvagem
Abate de arvores

Escavação pelo bocal
Vala em terra
Colocação em porção
Limpeza da canal
Dreno

Limpeza
Escarificaçãopavimen
to
Reperfilamento
ligeiro
Reperfilamento
pesada
Materiais
seleccionados

Vala de alvenaria
Reparação de
sarjetas
Canal
Laje de betão
Reparação de
valas
Alvenaria
Betão medido à
350
Gabiões
Escora de
alvenaria

Actividades principais

Número de operários

Levantamento
Piquetagem

Decapagem
Extracção
Carregamento
Transporte de
materiais

50 à 70 trabalhadores distribuídos em diferentes /actividades acima referidas
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4.3.9

MODELOS DE VALAS EM TERRA

1. 1 Modelo de secção rectangular (primeira etapa: escavação da secção rectangular)
80

30

1. 2 Modelo de seção trapezoidais (segunda etapa: o tamanho das duas inclinações
tracejadas)
100 à 120 m

80

20

30

2 . MODELO DE ABAULAMENTO (Declive 2.5 %)
275 cm
5 cm
14 cm
Declive2.5%
Perfil transversal:
Largura da estrada com camada de rodagem: 5,5 metros
Largura das bermas:

2 vezes 0.5 metros.
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Os perfis devem ser verificados com uma bitola em cada 100 metros do pavimento executado.
Para utilizar o referido nível deve ser colocado transversalmente no pavimento , sendo o estremo
do nível de menos altura, deve ser colocado próximo do eixo da estrada.
Se ao colocar o nível a borbulha do nível não se manter no centro como mostra na figura a
pendente não está correta, isto significa que tem a pendente muito forte ou escassa.

CONCLUSÃO

O presente guia que trata da elaboração de uma metodologia para a execução de obras de
manutenção e reabilitação de estradas em terra forneceu algumas definições importantes para a compreensão
do assunto, ao mesmo tempo que desdobrou as fases de planificação, programação e de estimativas, tendo
analisado a fase de busca de financiamento necessário para o projecto. Passou também em revista tanto os
requisitos regulamentares como as motivações necessárias ligadas às obras de mão-de-obra intensiva, sobre
a concepção e validação do projecto de execução, os procedimentos de adjudicação e execução de contratos
HIMO e os procedimentos de execução dessas obras, antes de desdobrar o mecanismo de seguimento e
avaliação dos projectos em causa.
Contém igualmente a tipologia das degradações, bem como o seu tratamento, e uma ilustração das
mesmas, de modo a facilitar a execução das diversas operações na obra.
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