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Referência e Atribuição 

Cidade de São Paulo = REFERÊNCIA NACIONAL 

― 17,2 mil km de vias pavimentadas (volume) 

― desempenho nos serviços de pavimentação da malha viária 

― desafio em manter, com qualidade, os pavimentos existentes 

― preocupação ambiental 

 

SMSO é responsável por definir, implantar e atualizar: 
― leis de melhoramento viário 

― traçado geométrico das vias 

― pavimentação urbana 

― normas técnicas para: 

 PROJETOS 

 MATERIAIS 

 EXECUTIVAS 
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Normatização 

Visa GARANTIR e UNIFORMIZAR a ação dos vários atores que 

podem interferir no desempenho nos serviços de implantação 

da malha viária municipal: 

― SMSO: Projetos e Obras 

― SPObras 

― SMT/SPTrans 

― Prefeituras Regionais 

― Particulares (TCA) 

― Concessionárias de serviços de 

infraestrutura urbana 

― Obras do Governo do Estado 

 (DERSA, Metrô e EMTU) 

Canalização Córrego Ponte Baixa 

Av. Luis Gushiken - paralelo a Av. M’ Boi Mirim 

Novo viário Ligação Chucri Zaidan /João Dias 

Rua Laguna cruzamento com Av. João Dias 

Operação Asfalto Novo 

Av. Santo Amaro 



Desafio imposto 

Prefeitura tem como desafio GARANTIR nos serviços de 

pavimentação urbana: 
 melhor controle e uniformidade 

 bom desempenho e durabilidade 

 economia (custo X peformance) 

 mudança no padrão das vias (aumento do tráfego imposto a via) 

 evolução tecnológica: 

 materiais 

 equipamentos 

 métodos 

 menor impacto urbano possível (interferências de obras) 

 processos ambientalmente corretos 

 

#NormasTécnicas# 
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Comissão de Normas de Pavimentação 

 Grupo de trabalho composto por:  
― técnicos da SMSO 

― outros órgãos da administração municipal 

Com suporte 
― professores da POLI da USP 

 

 Analisa a viabilidade técnica, financeira e administrativa na 

adoção de inovações nas áreas: 
― projetos, 

― equipamentos 

Objetivo específico de redução de custos, aumento da vida 

útil dos serviços e preservação do meio ambiente, 

minimizando interferências urbanas negativas. 

― materiais, e  

― sistema de gestão 
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Norma de Pavimentação Urbana 

 Norma Municipal NÃO É INCOMPATÍVEL com especificações 

de outros órgãos normativos (ABNT, DENIT, DER/SP) 

― adequada para o trabalho em ambiente urbano: 

 pontos divergentes em relação à implantação de obras em estradas 

 maior complexidade 

 nível de interferências 

 

 Condicionamentos específicos quando comparadas com 

similares rodoviárias: 
– presença de redes de infraestrutura de serviços públicos no subsolo 

de ruas e avenidas 

– ocupações precárias que podem dificultar a compactação do subleito 

de maneira adequada e com equipamentos tradicionais 

– dificuldade de áreas livres para disposição de rejeitos 

– aspectos geológicos/geomorfológicos 

– tráfego intenso das vias 
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Nova Norma Publicada 

IE-09/2017, publicada 21 /OUT/2017 

Instrução de Execução de Camadas de Concreto 

Asfáltico Usinado Morno 
 
RELEVÂNCIA 

Adequação e uso de materiais ambientalmente sustentáveis, 

que possibilitam a execução das camadas de 

revestimento asfáltico a menores temperaturas que o 

concreto asfáltico convencional 
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Nova Norma Publicada 

IE-09/2017, publicada 21 /OUT/2017 

Instrução de Execução de Camadas de Concreto 

Asfáltico Usinado Morno 
 
NORMA CONTEMPLA 

 Redução do consumo de energia e emissão de poluentes na 

produção da massa asfáltica 

 Proposta de melhor qualidade de compactação 

 Melhorias na logística de transporte 

 Melhores condições para trabalhadores 

 
CONTRIBUIÇÃO 

 Menor nível de poluição e pavimentos mais duráveis 

8 



Inovações na Pavimentação Urbana 

Agentes públicos devem considerar a reutilização: 
 Resíduos gerados pela requalificação urbana (demolições/reformas) 

 Material fresado da própria manutenção da malha viária pavimentada 

 Escassez de áreas de disposição de rejeitos (bota-foras): 

– distâncias 

– custos 

 Soluções inovadoras 

 Custo dos materiais de pavimentação e distância de transporte 

 Soluções ambientalmente adequadas 

 Incorporação de novos paradigmas nos projetos de engenharia  
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Impacto de uma intervenção de Novo Sistema Viário 

Setor Chucri Zaidan 
(Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - Lote 5) 
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