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IDENTIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

OBRA: Memorial “Os Pioneiros” (antigo cemitério) 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 2897,73m² 

LOCAL: Rua Otávio Cipriano, Itapema do Norte 

MUNICÍPIO: Itapoá/SC 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente caderno tem por finalidade apresentar o Projeto Executivo para a construção 

do Memorial “Os Pioneiros”, atual cemitério público de Itapema do Norte, município de 

Itapoá/SC. 

 

 LOCALIZAÇÃO 

Localizado na rua Otávio Cipriano, entre a Avenida André Rodrigues de Freitas e a 

avenida Leopoldo Sprenger (Beira-Mar) da praia de Itapema do Norte, o local é conhecido pelos 

moradores como um dos primeiros cemitérios na faixa litorânea do município. 

 

 
Localização – Cemitério de Itapema do Norte, Itapoá/SC (Google Earth, 2018) 

 

 

ITAPEMA DO NORTE 
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Cemitério de Itapema do Norte, Itapoá/SC (Prefeitura de Itapoá, 2018) 

 
 
 
DESCRIÇÃO DA OBRA 

Anterior a elaboração do projeto do espaço do Memorial “Os Pioneiros”, fora realizada 

prospecções não interventivas através de sensoriamento remoto do sítio, afim de melhorar a 

compreensão do espaço de precioso contexto histórico e arqueológico, além de apreço 

emocional direto com os entes familiares dos que ali foram sepultados. O material completo, se 

encontra disponível com a Prefeitura Municipal de Itapoá.  

Segundo informações de populares da região, o cemitério de Itapema do Norte fundado 

em 1884, onde atualmente se encontra estagnado e inoperante, estando suas instalações em 

estado degenerativo, o qual é minimizado através manutenções periódicas (serviços de limpeza 

e corte de vegetação) realizadas por equipes da prefeitura. 

 
Acesso ao Cemitério de Itapema do Norte, Itapoá/SC (Sapienza, p.7, 2018) 
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Caracterizado por sua posição irregular junto a rua Otávio Cipriano, o muro a meia altura 

expõe a presença de jazigos abandonados, caracterizados por sepulturas demarcadas por 

estruturas de concreto, fileiras de tijolos, ou simplesmente uma cruz, acompanhados de 

vegetação baixa ou cepos vegetais que, segundo moradores, podem indicar local de 

enterramento (Sapienza, pág. 09). Também são encontrados pelo sítio, a presença de 

fragmentos de cruzes, espalhados pelo cemitério. A prospecção também, identificou através de 

radar de penetração de solo (GPR), a presença de covas não visíveis em superfície. Tal aspecto 

representa a condição atual do cemitério, que conforme o relatório de prospecção, desde 

meados de 1990, a área não recebe mais sepultamentos (Sapienza, pág. 06). Segundo matéria 

divulgada em jornal, “a maioria dos familiares que possuíam jazigos naquele cemitério, já 

transferiu os restos mortais de seus entes que ali estavam enterrados para o Cemitério 

Municipal da Jaca, para túmulos doados pela prefeitura de Itapoá. Apenas 3 famílias não teriam 

aceitado tal transferência (...)” (Jornal Tribuna de Itapoá, publicado em 05/11/2014). 

 
Cemitério de Itapema do Norte, Itapoá/SC (Sapienza, p.8, 2018) 

Com os dados levantados pela prospecção, o relatório realizado pela empresa Sapienza, 

recomenda que “qualquer atividade de revitalização da área, considere que a terraplanagem 

não nivele a área do cemitério tendo por base a altura do terreno no entorno, pois resultaria na 

necessidade de exumação e posterior inumação, de um grande número de sepultamentos”, 

bem como considerar “o uso de fundações superficiais (do tipo radier) para quaisquer 

instalações, (...) sem a necessidade de perturbação dos sepultamentos” (Sapienza, pág. 43). 

Ciente das recomendações e dos dados contidos no relatório de prospecção elaborado 

pela empresa citada e fornecido pela Prefeitura, o qual fora explícito durante a apresentação do 

Estudo Preliminar do projeto de intervenção do espaço denominado por Memorial “Os 

Pioneiros”, o mesmo fora aprovado em audiência pública realizada no dia 30 de outubro de 

2018, junto aos moradores e familiares dos sepultados no cemitério de Itapema do Norte.  
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Apesar de não intervir no rebaixo do nível do cemitério em relação ao entorno (nível da 

rua) conforme orientado pelo relatório de prospecção da área, o modelo proposto de 

intervenção, optou pela remoção de todo material funerário existente no sítio do cemitério, de 

forma a relocar os restos de materia orgânica que por ventura ainda existam e conteúdos 

arqueológicos de valor e importância que forem encontrados durante a etapa de serviços 

preliminares da execução da obra, para serem condicionadas em urnas funerárias abrigadas em 

caixas de concreto impermeabilizadas, instaladas abaixo dos totens funerários identificados pela 

prefeitura em pesquisa historiográfica e representados em marcação no totem a ser executado 

pela executora contratada, de forma a manter de forma segura e resistente, toda a história 

contida nesse sítio que representa o passar tempo no município de Itapoá.  

 
Cemitério de Itapema do Norte, Itapoá/SC (Sapienza, p.8, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS DE PROJETO 

 Abaixo, pespectivas renderizadas através de modelagem tridimensional do projeto 

apresentado, para auxílio de compreensão do Projeto Executivo, objeto deste memorial 

descritivo e caderno de especificações técnicas.  
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01. Implantação do Memorial “Os Pioneiros”, junto ao entorno 

 

 

 

 

02. Vista superior (implantação) e posicionamento dos equipamentos do memorial 
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03. Acesso, vindo da Av. Leopoldo Sprenger (Praia) 

 

 

 

 

04. Acesso, vindo da Av. Leopoldo Sprenger (Praia) 

 

 

 

 



7 
 

Memorial “Os Pioneiros”  – Itapoá/SC   

05. Academia ao Ar Livre (a noroeste do sítio) 

 

 

 

 

06. Academia ao Ar Livre 
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07. Rua Otávio Cipriano 

 

 

 

 

08. Estacionamento (vagas para visitantes) 
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09. Acesso, vindo da avenida André Rodrigues de Freitas 

 
 

 

 

 

 

10. Acesso, vindo da avenida André Rodrigues de Freitas 
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11. Memorial “Os Pioneiros” 

 
 

 

 

 

12. Totens Funerários indicativos, dos túmulos prospectados e identificados pela PMI 
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13. Painel do memorial 

 
 

 

 

 

14. Praça central e o monumento “O Pescador” 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este Memorial Descritivo, junto ao Caderno de Especificações Técnicas, é parte 

integrante do conjunto de Projetos Executivos relativos ao Memorial “Os Pioneiros” no 

município de Itapoá/SC. Sua função é especificar os materiais e serviços a serem empregados 

em obra, bem como os critérios de medição e pagamento, propiciando a devida compreensão 

dos processos construtivos e pagamentos dos serviços, zelando pelas perfeitas condições de 

qualidade e funcionamento da obra e utilização racional dos recursos públicos.  

Os critérios aqui estabelecidos serão os termos de referência do executor e fiscalização 

no andamento da obra, servindo como documento para instruí-los, além de dirimir dúvidas 

eventalmente existentes. 

Antes de concluir a proposta de preços, ainda no andamento do processo de licitação e, 

obrigatóriamente no processo de construção, as dúvidas que possam impactar em custos 

adicionais da obra, deverão ser objeto de prévia consulta para serem dirimidas ou, se for o caso, 

aceitas alterações ou complementações. 

Além dos critérios e especificações descritas, deverão serem observadas as seguintes 

condicionantes iniciais: 

a. Não poderá ser dado início a obra antes do recebimento da respectiva Ordem de 

Serviço emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Itapoá; 

b. Não poderá ser dado início a obra sem que seja conhecido o profissional 

responsável pela fiscalização e a ele ter sido comunicado previamente a data e 

horário de início da obra; 

c. Tenham sido apresentadas pelos contratantes e contratados: 

i. Taxas e Licenças necessárias ou obrigatórios; 

ii. Alvará de Construção quando necessários; 

iii. Registro da Obra no INSS 

iv. ART ou RRT – Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – do CREA 

ou CAU de execução da obra; 

v. ART ou RRT do projeto executivo; 

vi. Diário informativo de obra. 

vii. Cópia completa do projeto executivo. 

d. Será de responsabilidade da empresa contratada os detalhamentos 

complementares do projeto executivo daqueles itens que venham a ser utilizados 

diferentes do que está no projeto executivo de engenharia ou no presente 

memorial descritivo, se necessários.  

i. Todas as alterações de concepção, mudanças estruturais, processos 

executivos, materiais, peças ou quaisquer dos itens que constam no projeto 

executivo deverão ser previamente apresentados, antes da execução, para 

validação e aprovação do profissional responsável e da fiscalização da 

Prefeitura de Itapoá.  

ii. As alterações e mudanças feitas à revelia, sem aprovação do profissional 

responsável técnico do projeto e da fiscalização, serão de inteira 
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responsabilidade e risco do executor, sendo desconsideradas nas medição 

das obras e serviços e ainda, quando for o caso, deverão serem retiradas, 

demolidas ou suprimidas sob total responsabilidade do executor sem 

qualquer tipo de ressarcimento ou indenização. 

e. Nenhum serviço ou obra que não esteja previsto deverá ser executado sem prévia 

aprovação da fiscalização; 

f. A obra não poderá ser iniciada sem que antes esteja colocada a “Placa de Obra 

Padrão”, nas dimensões indicadas em planilha orçamentária; 

g. A manutenção e a limpeza do canteiro de obras, das obras e por onde os 

trabalhadores/equipamentos/caminhões trafegarem, será de integral 

responsabilidade da empresa contratada; 

h. Onde houver benfeitorias, será de responsabilidade da empresa contratada 

recompor os eventuais danos, a suas expensas, depois que tenha sido recebido 

pela fiscalização; 

i. Quando não houver condições de trabalho por conta dos eventos naturais, tais 

quais ventos fortes, chuvas contínuas ou eventos específicos que impeçam a 

execução da obra ou utilização dos equipamentos, os serviços deverão serem 

paralisados, com anuência da fiscalização, sob pena de a empresa executora ser 

responsabilizada pelos acidentes que advirem da não paralisação; 

j. A Empresa executora será responsável pela sinalização, conforme descrito neste 

Caderno de Especificações, diurna e noturna do local onde estiver trabalhando, 

bem como a sinalização necessária ao desvio do trânsito (se necessário); 

k. Todo e qualquer acidente que venha a ocorrer por falha dessa sinalização será de 

responsabilidade integral da Empresa Executora. 

Contudo, para sua devida leitura do projeto em questão, é preciso confrontar tais 

informações perante os Projetos Executivos elaborados, a saber: Planilha Orçamentária; Projeto 

de Drenagem; Projeto Arquitetônico; Projeto de Instalações Complementares (Elétrico e 

Hidráulico); Detalhamentos Específicos; e Licença Ambiental.  

Para a organização das informações aqui contidas, o Caderno de Especificações Técnicas 

encontra-se dividido em 5 partes: 

PARTE I – SERVIÇOS PRELIMINARES 

PARTE II – DRENAGEM PLUVIAL 

PARTE III – OBRAS CIVIS  

PARTE IV – PAVIMENTAÇÃO 

PARTE V – ILUMINAÇÃO 

PARTE VI – EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES 

PARTE VII – SINALIZAÇÃO 

PARTE VIII – PAISAGISMO 

PARTE IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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GENERALIDADES 

Onde na documentação contratual forem empregados os termos e abreviações abaixo, 

deverão ser interpretados como a seguir indicado: 

PMI - Prefeitura Municipal de Itapoá 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - Norma Brasileira 

DOF - Documento de Origem Florestal 

 

TERMOS 

CONTRATADA / EXECUTORA: A sociedade mercantil adjudicatária do objeto da Licitação, 

com a qual será celebrado o contrato de execução. 

CONTRATO: O contrato de execução de obras e serviços, nos termos definidos neste 

Edital. 

LICITANTE: A pessoa jurídica que participe desta Licitação. 

MUNICÍPIO: O município de Itapoá/SC. 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL: O município, nos termos previstas na Lei nº 8666. 

FISCALIZAÇÃO: Entidade representativa da administração pública, o qual verifica o 

cumprimento das obrigações legais contidas, no caso, no edital de licitação. 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 PARTE I 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa Indicativa de Obra 

A placa será destinada à identificação da obra, de acordo com o Manual de Uso de Marcas 

do Governo Federal (vigente na data de execução de obra), que regulamenta os modelos de 

placas e adesivos indicativos de obras financiadas por meio das operações de crédito 

contratadas pelos programas sob gestão ou administração, bem como aqueles de prestação de 

serviços contratados por instituições públicas e órgãos do Governo Federal. 

A placa deverá se confeccionada em chapa de aço galvanizada, estruturada sobre barrotes 

de madeira ou perfis metálicos. A placa possuirá tamanho de 2,00 x 1,25m, sendo que o modelo, 

seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as 

especificações apresentadas no manual, com orientação da FISCALIZAÇÃO. Deverá ser 

acrescentado junto a placa, identificação da prefeitura e o brasão do município. 

A placa deverá ser fixada pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela 

FISCALIZAÇÃO, preferencialmente nos inícios do trecho de intervenção. Deverá ser mantida em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo 

o período de execução das obras, substituindo-a ou recuperando-a quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da FISCALIZAÇÃO. 

1.1.1 Critérios de medição e pagamento 

A Placa de Obra será paga por m2 (metro quadrado) medido pela face da placa. No preço 

unitário proposto deverão estar inclusos:  

a.      Material utilizado (inclusive estrutura para fixação da placa); 

b.   Confecção da Placa; 

c.   Transporte e Instalação da Placa; 

d.   Manutenção ou reposição da placa em caso de danificação; 

e.    Limpeza da placa; 

f.        Retirada da Placa. 

 

1.2 Sinalização de Segurança 

A NR-18 faz é parte da legislação trabalhista, na qual as empresas que não cumprem as 

determinações podem sofrer com multas e até com o embargo da obra. Por isso, o controle 

deve ser rígido.  

As orientações para uma sinalização de segurança eficiente na região do Canteiro de 

Obras são descritas na Norma Regulamentadora na NR-18, que trata das condições e do meio 
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ambiente de trabalho na indústria da construção.  A Sinalização de segurança deverá ser prevista 

em todo o espaço que compõe a área interna e externa ao canteiro de obras que deve ser 

sinalizado com o objetivo de: 

a.    Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; 

b. Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 

c. Manter comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares; 

d. Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das 

máquinas e equipamentos; 

e. Advertir quanto a risco de queda; 

f. Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, 

com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; 

g. Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por 

grua, guincho, guindaste, flutuantes, etc.; 

h. Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; 

i. Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80 

m; 

j. Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e 

radioativas. 

k. Isolar de forma apropriada as áreas do canteiro de obras do acesso de pedestres e 

veículos de pessoas que não façam parte da sua execução; 

l. Para o caso de obras em água, sinalizar com boias de arrinque os limites permitidos à 

navegação que isolem o canteiro de obras; 

m. É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o 

trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras 

e frentes de serviços ou em movimentação e transporte vertical de materiais; 

n. É obrigatório o uso de coletes salva-vidas para trabalhadores que estejam em área cuja 

profundidade seja superior a 1 metro; 

o. A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, 

pedestres e em conformidade com as determinações do órgão competente de trânsito; 

p. A escolha das peças de sinalização deve privilegiar a comunicação direta da informação, 

sem rodeios. 

São itens de segurança não remunerados: 

- Itens previstos na NR 18 que tratam de segurança de trabalho, devendo estar previstas 

nos no custo dos serviços e obrigações que compõe o BDI. 

São itens de segurança remunerados: 

- Itens que tratam de salvaguardar o impedimento de trânsito de pessoas ou de veículos 

no recinto da obra, seja na parte terrestre ou marítima como os seguintes elementos: 
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Cercas de isolamento em torno da obra 

 
Placas de interrupção ou desvio do trânsito 

 

1.2.1 Critérios de medição e pagamento 

A sinalização de segurança será paga por metro linear utilizado na obra.  

 

1.3 Canteiro de Obras 

O “Canteiro de Obras” compreende as instalações provisórias necessárias e 

indispensáveis ao apoio e funcionamento da execução dos serviço garantindo funcionalidade, 

organização, segurança e higiene, durante todo o período em que se desenvolverá a obra, em 
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obediência à todas as normas pertinentes, em especial a Norma NR 18 – Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na indústria da Construção. 

O canteiro de obras deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, ordenada 

circulação, nele se instalando praças de execução de serviços, depósitos, sanitários, refeitórios, 

alojamentos (se for o caso) e escritório, onde serão mantidos placas de identificação da obra, 

diário de obra, toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem projetos, 

detalhamentos, especificações, contratos, planilhas orçamentárias, cronogramas, etc. 

O canteiro de obras deverá ser mantido limpo, removendo-se periodicamente lixo e 

entulhos.  

Na construção do canteiro de serviço deverão ser previstas as seguintes unidades básicas 

ou providências: 

- Container para escritório de obra que deverá contar com espaço suficiente para todas 

as facilidades da conveniência da contratada e da fiscalização (mesas de trabalho e de reunião, 

geladeira, filtro, iluminação elétrica, etc). Deverá dispor ainda de instalações sanitárias 

completas. Conforme as condições do ambiente (excesso constante de calor ou frio), terão 

ventilação forçada ou ar condicionado (neste caso será necessário a adoção de forro térmico); 

- Barracão ou container fechado para depósito de materiais, almoxarifado e escritórios. 

- Instalações Sanitárias deverão ser construídas observando-se as seguintes 

características: 

a. Ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo 

conveniente; 

b. Ter piso impermeável e anti-derrapante; 

c. Estar afastadas do local destinado as refeições; 

d. Ter ventilação e iluminação adequadas; 

e. Possuir as instalações elétricas adequadamente protegidas; 

f. Estar situadas em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento 

superior a 200m do posto de trabalho; 

g. As instalações deverão ser do tipo provisória, do tipo “banheiro químico”. 

h. Toda instalação sanitária de obra deverá conter, no mínimo, os seguintes aparelhos, nas 

seguintes condições: 

- Ser realizado periodicamente a sucção dos detritos acumulados durante o uso dos 

banheiros químicos; 

- Ser devidamente higienizado após a realização do procedimento de sucção dos 

detritos. 

- Utilizar de solução aquosa (20L), com 5% de substância desodorizante que amena o 

odor interno e evita a proliferação de bactérias na mistura de detritos humanos 

provenientes de sua utilização. 

Todas as unidades do canteiro deverão possuir extintores de incêndio portáteis, 

colocados em locais de fácil acesso e fácil visualização. 

O canteiro de obras será instalado em local a ser aprovado previamente pela fiscalização 

e deverá possuir tapume de telha de fibrocimento 6mm (h=2,20m), estruturado com madeira, 

ao redor de toda a área. 
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Sempre que possível ou quando dispensável, deverão ser evitadas as construções de 

alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras.  

A entrada da obra também deverá possuir tapume. 

A empreiteira deverá prever em seus custos indiretos pessoal para limpeza diária e 

contínua das instalações do escritório bem como de toda a obra inclusive o canteiro. 

O projeto do canteiro de obras deverá ser aprovado pela fiscalização antes da instalação 

do mesmo. 

1.3.1 Medição e pagamento 

O Canteiro de Obras será pago por unidade de container instalado na obra para cada 

mês. No preço unitário proposto deverão estar inclusos:  

a.    Locação do container; 

b. Mobilização e desmobilização do container até o local da obra; 

c. Instalação do container, incluindo ligações provisórias de água e energia; 

d. Mobiliário; 

e. Manutenção e limpeza. 

Também será pago a metragem quadrada de tapume instalada, no qual deverá estar 

incluso o madeiramento de sustentação e fornecimento e montagem dos fechamentos dos 

tapumes com telha de fibrocimento 6mm, conforme indicado em planilha orçamentária. 

 

1.4 Remoção de Poste de Iluminação Pública 

Os postes de energia elétrica indicados em projeto, obsoletos de utilização após a 

concepção do novo projeto de espaço do sítio de intervenção, deverão ser removidos pela 

empresa concessionária de energia elétrica, seguindo o protocolo de segurança de manutenção 

da rede por ela responsabilizada. 

1.4.1 Medição e pagamento 

A medição deverá ser feita unidade removida, o qual deverá estar incluso o custo de 

remoção, transporte e bota-fora do elemento removido e/ou por ele originado. 

 

1.5 Demolição de muro de alvenaria 

A mureta de alvenaria que delimita o sítio do cemitério, deverá ser removida 

mecanicamente/manualmente para permitir as intervenções necessárias para implantação das 

obras. 

Poderão ser empregados os seguintes equipamentos: 

a) marteletes e rompedores pneumáticos: 

b) compressores de ar; 

c) motoniveladora pesada com escarificador (quando for possível); 
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d) retroescavadeiras e pás carregadeiras; 

e) ferramentas manuais: alavancas, picaretas, etc. 

A execução compreenderá a completa demolição e remoção dos materiais, reduzindo-

se as placas a tamanhos compatíveis, depositando-as em montes para o posterior 

carregamento. 

Esta operação deverá ser executada de molde a evitar danos a infraestruturas 

existentes, tais quais os jazigos remanescentes, etc. 

A medição dos volumes de demolição será obtida com base nos volumes geométricos 

efetivamente removidos, medidos no corte (estado natural). Para áreas e extensões através de 

medição direta do pavimento ou material a remover/demolir. 

O volume de demolição é referente somente a demolição do muro ao redor do 

cemitério, o qual deverá ser aproveitado para composição do aterro do memorial. 

1.5.1 Medição e pagamento 

A medição deverá ser feita por metro cúbico demolido, o qual deverá estar incluso o custo 

de apicoamento e espalhamento do material na área destinado a aterro do memorial, fora de 

interferência com demais infra-estruturas. 

 

1.6 Remoção especializada de cova/jazigo funerário 

Previamente a demolição dos jazigos funerários edificados, deverão serem abertos por 

equipe técnica especializada, as covas e jazigos funerários identificados pela prospecção ou 

identificados durante a realização do serviço, de forma que todo o material encontrado no 

interior das mesmas, sejam devidamente condicionados em urnas funerárias de poliestireno, de 

27,5 x 58,5 x 26,5 cm (A x C x L), lacradas e classificadas com cartão de identificação, para serem 

depositadas temporariamente em container com desumidificador, até a conclusão da instalação 

das caixas impermeabilizadas em concreto (conforme detalhe em projeto) para o recebimento 

permanente das mesmas.  

O serviço de abertura das covas e jazigos e condicionamento de material encontrado, 

deverão seguir integralmente as devidas técnicas e procedimentos relativos ao excepcional 

caráter de realização do serviço. 

Para a realização da demolição dos jazigos existentes e remoção dos cepos indicadores 

de covas funerárias, as mesmas deverão estarem completamente isentas de resquícios 

indicadores de material histórico/arqueológico.  

Não será autorizado pela fiscalização o início da demolição dos jazigos, sem o término da 

realização deste serviço. 

1.6.1 Medição e pagamento 

A medição deverá ser realizada, por unidade de cova/jazigo funerária aberto, removido 

todo o material de importância histórica/arqueológica e devidamente condicionada em 

container com desumidificador. 
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1.7 Demolição controlada de jazigo funerário 

Os jazigos funerários existentes, caracterizados por filetes de tijolos e ou estruturas de 

concreto, deverão serem removidos mecanicamente/manualmente para permitir as 

intervenções necessárias para implantação das obras. 

Poderão ser empregados os seguintes equipamentos: 

a) marteletes e rompedores pneumáticos: 

b) compressores de ar; 

c) motoniveladora pesada com escarificador (quando for possível); 

d) retroescavadeiras e pás carregadeiras; 

e) ferramentas manuais: alavancas, picaretas, etc. 

A execução compreenderá a completa demolição e remoção dos materiais, reduzindo-

se as placas a tamanhos compatíveis, depositando-as em montes para o posterior espalhamento 

na área de aterro do memorial. 

Esta operação deverá ser executada após a remoção integral de resquícios indicadores 

de material histórico/arqueológico, sem o qual não poderá ser intervida a área atualmente 

delimitada do cemitério, sob risco de perda de material de importância histórico/arqueológica. 

Os materiais reaproveitáveis, deverão ser carregados e transportados até local 

destinado pela Fiscalização (DMT até 1km). 

1.7.1 Medição e pagamento 

A medição deverá ser feita por demolida, o qual deverá estar incluso o custo de remoção 

e itens a serem aproveitados, apicoamento do material proveniente de demolição e 

espalhamento no local para uso em aterro. 

 

1.8 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçagem, destocamento e 

remoção de vegetação rasteira, arbustiva e de árvores de pequeno/médio porte, deixando a 

área livre e desimpedida para que se tenha um retrato fiel de todos os acidentes do terreno. 

Os serviços de desmatamento e destocamento consistem no conjunto de operações 

destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação 

da obra. 

Consideram-se como limpeza mecanizada as operações de escavação e remoção total 

dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro 

material considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado 

apto para terraplanagem. 

A capina e a roçagem deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, moto-serra 

ou outras ferramentas adequadas. 

As operações de capina e limpeza manual se darão dentro das faixas de serviços 

estabelecidos no projeto.  
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As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 

função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por 

inspeção visual da qualidade dos serviços. 

Deverá ser assegurada a proteção e a conservação de todos os elementos de 

composição paisagística assinalados no projeto e das referências topográficas. Havendo 

necessidade, deverá promover a relocação das referências topográficas, todas elas com base 

nas notas de serviços fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de 

desmatamento, destocamento ou limpeza nas áreas devidas não tiverem sido totalmente 

concluídas. 

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local 

de “bota fora” ou local de estocagem, conforme local indicado pela fiscalização. 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela 

fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterro nem sua permanência em 

locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

A queima de materiais só será permitida por ordem da fiscalização, em época oportuna 

e de maneira apropriada. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

A completa limpeza do terreno será efetuada tomando-se os devidos cuidados de forma 

a serem evitados danos a terceiros ou a propriedades vizinhas. 

1.8.1 Medição e pagamento 

A medição será feita por m² executado por serviço, inclusive a mobilização dos 

equipamentos necessários e a remoção do material proveniente, até o local destinado ao bota-

fora. 

 

1.9 Regularização e compactação mecânica do subleito 

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão 

removidos previamente.  

Poderá ser utilizado para a realização do serviço, os seguintes equipamentos: 

a) Trator com lâmina frontal 

b) Carregador frontal 

c) Caminhões basculantes 

d) Motoniveladora com escarificador 

e) Rolo pé-de-carneiro, pneumático, compactador liso, autopropulsores 

f ) Carro tanque com barra distribuidora de água 

g) Equipamento pulvi-misturador ou grade de discos. 

A superfície do sub - leito deverá ser regularizada de modo que assuma a forma 

determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto. 
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Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deverão ser previamente 

escarificadas até uma profundidade de 20 cm. 

Quando necessário, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do material a 

compactar, até obter-se a umidade ótima. 

Quando não se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a homogeneização da 

umidade poderá ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de água, 

seguido de moto niveladora, que recolherá o material umedecido numa leira e assim 

sucessivamente até ter-se todo o material enleirado, promovendo-se então o seu novo 

espalhamento para fins de compactação. 

Na compactação deverá obter-se a densidade mínima de 100% do ensaio Normal de 

compactação. 

Após a regularização e compactação, deve proceder-se a relocação do eixo e dos bordos, 

permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

  a) ± 2 cm em relação as cotas de projeto. 

  b) ± 5 cm quanto a largura da plataforma. 

1.9.1 Medição e pagamento 

A medição será feita por m² executado por serviço. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

de mobilização dos equipamentos necessários e o umedecimento do material para obtenção do 

nível ideal de umidade. 

 

1.10 Aterro  

A execução do aterro da área, deverá ser realizado após a preparação preliminar do 

terreno a ser aterrado (desmatamento, destocamento e limpeza), seguida da operação de 

regula e compactação mecânica do subleito, para após serem realizadas relativas ao serviço de 

aterro, como a descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação. 

Os materiais empregados devem atender às normas vigentes e não podem conter 

matéria orgânica (turfas e argilas orgânicas), material micáceo ou diatomáceo. Para o corpo dos 

aterros a espessura de cada camada compactada não deve ultrapassar 20cm para a 

compactação manual, podendo chegar a 30cm nas camadas compactadas mecanicamente 

(sapinhos, chapas vibratórias e outros).  

A jazida de empréstimo do material deverá possuir licenciamento ambiental, o qual 

deverá ser apresentado para fiscalização para liberação do serviço. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos de baixa capacidade 

de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%. 

A camada final dos aterros deverá constituir-se de solo selecionado, entre os melhores 

disponíveis. Não será permitido o uso de solos com expansão maior do que 2%. 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, 

atendidas às condições locais e a produtividade exigida, podendo ser empregados: 

- tratores de lâmina; 

- escavo-transportadores; 

- moto-escavo-transportadores; 
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- caminhões basculantes; 

- motoniveladora; 

- rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estáticos ou vibratórios. 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes 

do projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a 

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplanagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 

aterros. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu 

umedecimento e compactação. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada 

não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 

0,20m. 

Nas encostas, deverão ser observados cuidados adicionais: além da limpeza, a superfície 

da encosta deverá ser escarificada formando sulcos horizontais paralelos às curvas de nível, e 

em caso de declividades altas deve ser cortada em degraus escalonados, antes da aplicação dos 

aterros.  

A inclinação dos taludes de aterros varia com a natureza dos solos utilizados e as 

condições locais. Nas encostas, é conveniente não ultrapassar a declividade de 1:1 (vert:horiz). 

Em áreas onde não é possível o uso de máquinas, devem ser usados soquetes manuais ou sapos 

mecânicos, mantendo-se, entretanto, as especificações quanto à massa específica aparente 

seca de, no mínimo, 95° da obtida no Próctor normal e a umidade controlada de mais ou menos 

1 ° em torno da umidade ótima do Próctor normal, exigidas para o corpo de aterros.  

1.10.1 Medição e pagamento 

A medição será feita por m³ executado, inclusive fornecimento do material de aterro e a 

mobilização dos equipamentos necessários para a perfeita realização do serviço. 

 

1.11 Locação e Controle Geométrico da Obra 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos 

serviços topográficos para locação da obra. 

A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes acompanhada de 

profissional legalmente habilitado e será indicada no projeto compreendendo o eixo 

longitudinal e as referências de nível (RN). 

Todos os materiais para a locação (marcas, balizas, piquetes) deverão ser fornecidos 

pela contratada, satisfazendo as especificações aprovadas pela fiscalização.  Para a execução 

deste serviço deverão ser utilizados equipamentos topográficos de precisão, inclusive sistema 

de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem como seus 

acessórios. 
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Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, 

antes do início da execução de cada etapa de obra, bem como estar a disposição quando 

indicação da fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será 

dada a ordem para o início do serviço. 

Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente 

as indicações de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização. Concluída a locação, a 

fiscalização procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. Somente após a 

aprovação da locação, pela fiscalização, o empreiteiro poderá dar continuidade aos serviços. 

Quando não existir na RNs área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte de cotas 

com nivelamento e contranivelamento. 

Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os elementos do 

projeto, deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará a solução do 

problema. Ressalta-se que a contratada será responsável por qualquer eventual erro na locação, 

que importe em discordância com o projeto. 

A Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com profissionais experientes e 

instrumentos adequados para os serviços de locação e acompanhamento da obra, bem como 

conferir os serviços realizados que compõe os itens da planilha de quantitativos. 

A constatação de erro na locação da obra, em qualquer tempo, implicará na obrigação 

da contratada, por sua conta e prazo estipulado, proceder a modificações, demolições e 

reposições que forem necessárias, a juízo da fiscalização. 

 

1.11.1 Medição e pagamento 

A medição deverá ser feita por metro quadrado, sendo pago em duas etapas: uma na 

locação inicial e outra após conferência ao final da obra. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte e colocação de equipamentos em 

depósito. 
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2 PARTE II 
DRENAGEM PLUVIAL 

 

2.1 Locação e nivelamento de tubulação 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos 

serviços topográficos para locação e controle geométrico da obra. 

A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes acompanhada de 

profissional legalmente habilitado, e será indicada no projeto compreendendo o eixo 

longitudinal e as referências de nível. 

Todos os materiais para a locação (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer às 

especificações aprovadas pela fiscalização.  

Para a execução deste serviço deverão ser utilizados equipamentos topográficos de 

precisão, inclusive sistema de nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de 

alinhamento, bem como seus acessórios. 

Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, 

antes do início da execução de cada etapa de obra, bem como estar à disposição quando 

solicitado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o qual não 

será dada a ordem para o início do serviço. 

Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente 

as indicações de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização.  

Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os elementos do 

projeto, deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará a solução do 

problema. 

Os trabalhos topográficos objetivam a fixação das obras no terreno de acordo com os 

projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locação e conferência de cotas das 

tubulações/galerias a serem assentadas; obras especiais e cadastramento de obras executadas 

ou remanejadas.  

A Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com profissionais experientes e 

instrumentos adequados para os serviços de locação e acompanhamento da obra.  

Quando não existir na RNs área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte de cotas 

com nivelamento e contranivelamento. 

A Contratada fará a locação da poligonal correspondente ao eixo das tubulações e 

marcará os dois bordos das valas a serem abertas.  

As cotas de fundo das valas deverão ser verificadas de 10 em 10 metros, antes do 

assentamento da tubulação/galeria, para que sejam obedecidas as cotas de projeto, quer sejam 

nos trechos planos com em aclives ou declives.  

Para o uso de gabarito, as réguas deverão ser colocadas no máximo a 10m uma da outra 

e a ordem de serviço conterá a numeração das estacas correspondentes ao trecho e a indicação 

para cada estaca, de todos os elementos necessários à execução dos serviços, como sejam:  

• cota do terreno (piquete) (CT)  

• cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo) (CP)  

• cota do bordo superior da régua (CP)  

• declividade ( i )  

• diâmetro (ø)  
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• altura do gabarito a ser utilizado (G)  

• profundidade da geratriz inferior interna do coletor (P)  

• altura do bordo superior da régua em relação ao piquete (H)  

 

A Contratada deverá colocar no mínimo 4 (quatro) réguas de cada vez, a fim de 

possibilitar uma imediata verificação por meio de uma linha de visada.  

Logo após o assentamento da tubulação/galeria, deverá ser feita verificação da cota da 

geratriz superior da tubulação/galeria, particularmente, nas tubulações de grande diâmetro. A 

verificação dessas cotas indicará possíveis recalques da tubulação, possibilitando assim, quando 

for o caso, as correções necessárias.  

Todas as obras subterrâneas encontradas e que não constam dos cadastros ou desenhos 

fornecidos a Contratada, serão locadas e cadastradas.  

Os trabalhos topográficos efetuados pela Contratada serão verificados pela Fiscalização 

e aqueles encontrados fora das tolerâncias estabelecidas serão obrigatoriamente refeitos.  

Antes de iniciar a escavação, a Contratada fará a pesquisa de interferências no local 

juntamente com o pessoal das concessionárias, a fim de confirmar o posicionamento correto 

das utilidades mostradas nos desenhos de projeto.  

Uma vez locado e nivelado o eixo da tubulação e colocadas estacas de amarração e RN 

fora da área de trabalho, será iniciada a escavação para o assentamento dos tubos, a ser 

efetuada de acordo com as dimensões e detalhes indicados no projeto. 

Concluída a locação, a fiscalização procederá as verificações e aferições que julgar 

oportunas. Somente após a aprovação da locação, pela fiscalização, a contratada poderá dar 

continuidade aos serviços. 

A contratada será responsável por qualquer erro na locação, que importe em 

discordância com o projeto. 

A constatação de erro na locação da obra, em qualquer tempo, implicará na obrigação 

da contratada, por sua conta e prazo estipulado, proceder a modificações, demolições e 

reposições que forem necessárias. 

2.1.1 Medição e pagamento 

A medição deverá ser feita por metro linear de tubulação locado, sendo pago em duas 

etapas: uma na locação inicial e outra após conferência ao final da obra. 
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O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte e colocação no depósito. 

 

2.2 Escavação mecanizada 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha de eixo locada, respeitando o 

alinhamento e cotas indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização.  

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo do revestimento do 

pavimento até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga 

do material excedente (não utilizado no reaterro) nas áreas e depósitos previamente aprovados 

pela Fiscalização.  

A escavação deverá ser mecânica, sendo possível a execução de escavação manual em 

função das interferências existentes, a critério da Fiscalização.  

A extensão máxima de abertura de vala deverá observar as limitações do local de 

trabalho, condições de produção da Contratada nas operações de assentamento, reaterro, etc.  

Visto que as obras são usualmente localizadas em áreas de passagem pública, deverão 

ser observados os aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. Os locais de trabalho 

deverão ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do público em geral, como dos 

operários e equipamentos utilizados.  

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da 

passagem de pedestres e/ou veículos, quando possível.  

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no 

projeto, deverá ser feita a regularização e limpeza do fundo da vala.  

Em especial no primeiro metro de profundidade da escavação, esta deverá ser realizada 

cuidadosamente para identificação e proteção de interferências não assinaladas no projeto.  

Todas as interferências localizadas deverão ser identificadas e cadastradas, atualizando-

se os desenhos de projeto. Deverão ser seguidas as orientações da Fiscalização para 

escoramento e/ou remanejamento das interferências localizadas.  

2.2.1 Medição e pagamento 

A medição será realizada por metro cúbico escavado. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, mobilização, transporte ao bota-fora e colocação de 

equipamentos em depósito. 

 

2.3 Reaterro de escavação 

Durante as escavações e a critério da Fiscalização, o material poderá ser avaliado e 

considerado próprio ou impróprio para reutilização. Neste projeto, devido a características 

previamente conhecidas do solo da área de intervenção, o reaterro está considerando 100% de 

material reaproveitado da escavação. 
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Fica a cargo da fiscalização, durante as obras de movimentação de terra, apontar outros 

eventuais trechos que possam ter o material de escavação que possa ser reaproveitado no 

reaterro da obra. 

O reaterro somente poderá ser feito com material reaproveitado da escavação, aqueles 

que possuam boas características de suporte (preferencialmente areia), a critério da 

Fiscalização. 

O aterro será iniciado com o espalhamento de camadas de espessura máxima de 20cm 

sobre a tubulação e junto às paredes, compactadas com compactador manual “sapo mecânico”, 

tomando-se cuidado para não danificar as peças concretadas.  

2.3.1 Medição e Pagamento 

A medição será realizada por metro cúbico de vala reaterrada. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, mobilização e colocação de equipamentos em 

depósito. 

 

2.4 Boca-de-Lobo c/ grelha 

As bocas-de-lobo (BLG) deverão obedecer às indicações e detalhes do projeto de 

drenagem. As escavações deverão ser feitas de modo a permitir a instalação dos dispositivos 

previstos, adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluída a 

escavação e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da boca- 

de-lobo.  

As bocas-de-lobo serão assentadas sobre base de concreto dosado para a resistência 

característica à compressão mínima (fck, mín.), aos 28 dias, de 15 MPa. As paredes serão 

executadas com alvenaria de tijolos maciços, assentadas com argamassa de cimento-areia no 

traço 1:4, em massa, sendo internamente revestidas com a mesma, desempenada e alisada a 

colher. A parte superior da alvenaria será fechada com uma cinta de concreto, dosado para uma 

resistência característica à compressão (fck, min.), aos 28 dias, de 25MPa, sobre a qual será 

assentada a tampa tipo grelha em ferro fundido de 40x60cm p/ carga máxima de 12,5T. 

As bocas-de-lobo localizadas am frente ao painel do memorial, deverão ser ligadas a 

coletores conectados a sanca de piso, para coleta de água pluvial acumulada no interior da 

sanca.   

2.4.1 Medição e pagamento 

A medição será realizada por unidade executada e aceitada pela fiscalização 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, material, colocação de equipamentos em depósito e 

grelha em ferro fundido instalada. 

 

2.5 Caixa de Passagem (CP) e Poço de Visita (PV) 
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As caixas deverão obedecer às indicações e detalhes do projeto de drenagem. As 

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

adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. Concluída a escavação 

e preparada a superfície do fundo será feita a compactação para fundação da caixa de passagem.  

As caixas serão assentadas sobre base de concreto dosado para a resistência 

característica à compressão mínima (fck, mín.), aos 28 dias, de 15 MPa. As paredes serão 

executadas com alvenaria de tijolos maciços, assentadas com argamassa traço 1:3:0,05 

(cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo), em massa, sendo 

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

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

compressão (fck, min.), aos 28 dias, de 25MPa, sobre a qual será assentada a tampa de concreto 

armado com resistência de compreensão aos 28 dias, de 20 MPa, concreto traço 1:3:4 cimento, 

areia e brita, armado conforme projeto, aço CA- 50. Executar vedação da tampa de inspeção 

com argamassa de rejunte e areia. Nos poços de visita (PV), deverá ser instalado chaminé de 

acesso até a cota do pavimento, e escotilha de acesso. 

 A alvenaria com tijolos maciços, deverá possuir parede de massa homogênea, isenta de 

fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização 

interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar 

defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de 

forma a atender aos requisitos descritos na NBR 15.270-1.  

  Para evitar problemas oriundos da execução, os tijolos devem ser molhados 

previamente. Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se 

especificado em projeto. As juntas deverão ser de no máximo 10mm de largura. Prever 

amarração na estrutura de concreto. 

Obedecer às características dimensionais e demais recomendações existentes no 

projeto, para cada caso. 

Quando executada em piso pavimentado, sua tampa deve estar alinhada ao mesmo e 

receber o mesmo tipo de acabamento. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm 

de altura ou afastamento. Fundo em lastro de concreto simples: traço 1:4:8 (cimento, areia e 

brita). 

Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). 

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 

1:3:0,05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidrófugo). 

As caixas devem ter tubulações de entrada e saída distante do fundo no mínimo 10cm, 

formando a caixa de areia p/ posterior limpeza da caixa. 

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando 

por no mínimo 24hs após o preenchimento com água até a altura do tubo de entrada. 

Decorridas 12hs, a variação não deve ser superior a 3% da altura útil (h). 

As paredes devem ser paralelas às linhas de construção principais e aprumadas. 

Verificar dimensões conforme projeto, alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e 

tampa de inspeção (não é permitido o empenamento da tampa de inspeção). 

Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio). 

Verificar os vãos da tampa (máx. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando 

instalada em piso pavimentado. 
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Verificar o rejunte das tampas às caixas para evitar entrada ou saída de detritos ou mau 

cheiro. 

2.5.1 Medição e pagamento 

A medição será realizada por unidade executada e aceitada pela fiscalização 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, material, colocação de equipamentos em depósito e 

tampa em concreto armado instalada. 

 

2.6 Tubulação 

As escavações deverão ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos indicados 

no projeto e com a largura superando o diâmetro da canalização, no mínimo, em 60cm. O fundo 

das cavas deverá ser compactado mecanicamente.  

Os caminhões de transporte deverão apresentar boa vedação e capacidade mínima de 

carregamento de 7 m³, devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos 

competentes do Município. 

O assentamento dos tubos deverá ser feito sobre pranchão em madeira de 3ª qualidade, 

acima de berço de areia média compactada, lançado sobre o terreno natural. O berço deverá 

ter largura igual a vala e espessura variável conforme diâmetro do tubo (indicado na seção tipo 

de projeto para assentamento de tubulação). 

Nas juntas dos tubos deverá ser aplicado geotêxtil não tecido Nível II com resistência à 

tração na direção de menor resistência de 14kN/m e resistência ao puncionamento de 2,6 kN. A 

largura da faixa deverá ser de no mínimo 12cm. 

Os tubos terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os deflúvios no 

sentido descendente das águas. O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e ao 

alinhamento indicados no projeto. 

O reaterro, somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e poderá ser feito 

com o material reaproveitado da própria escavação desde que apresente características de 

suporte adequadas, sendo executado em camadas com espessura máxima de 15cm, adensado 

hidraulicamente, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de 60cm acima 

da geratriz superior da tubulação. Somente após esta altura será permitida a compactação 

mecânica, que deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização. 

2.6.1 Medição e pagamento 

A medição será realizada por metro linear executada e aceitado pela fiscalização 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir fornecimento e 

execução, inclusive todas as despesas com pessoal, equipamentos, mão-de-obra, material, 

colocação de equipamentos em depósito. 
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3 PARTE III 
PAINEL DE ALVENARIA 

 

3.1 Estaca aberta a trado 

Tipo de fundação em que a perfuração do solo é feito de forma manual, com o auxílio de 

um trado manual. Após a abertura da cava da estaca, posicionar as ferragens para prosseguir 

com a concretagem da estaca, deixando a ferragem de espera na sua parte superior, p/ 

amarração junto ao baldrame do painel do memorial. 

Realizar a abertura de cava p/ estava de 20cm de diâmetro e 2m de profundidade. 

3.1.1 Medição e pagamento 

Por preço unitário por metro executado, conforme itens especificados em planilha 

orçamentária. 

 

3.2 Estrutura Moldada In-loco 

As estruturas moldadas in-loco, compostas por blocos, baldrame, pilaretes e vigas de 

travamento, deverão atender a estas especificações.  

3.2.1 Formas 

As formas para concretagem das peças estruturais em concreto armado, deverão estar 

dentro das seguintes especificações: 

• Chapa de madeira compensada resinada, espessura mínima de 17 mm, plastificada a ser 

utilizadas para a execução das fôrmas da estrutura das vigas, pilares e lajes; 

• Tábuas e sarrafos de pinho, espessura mínima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem 

nós frouxos para execução de blocos de coroamento e sapatas. 

• Pontaletes de madeira maciça de 3ª para construção, dimensões mínimas de 7,5 x 7,5cm 

e outras dimensões para travamento das formas. 

 

EXECUÇÃO 

As fôrmas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da 

ABNT. 

A execução das fôrmas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo, 

esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 

superfície do concreto acabado. A executora deve dimensionar os travamentos e escoramentos 

das fôrmas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em 

quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento. 

As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura. 

Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada, protegidas por tubos plásticos, 

para retirada posterior. 
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Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados 

com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas fôrmas, de acordo com o projeto de 

estrutura e de instalações; nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão 

aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalização. 

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fôrmas dos pilares 

devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto. 

As fôrmas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, 

especial mente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as peças de madeira devem ser 

vedadas com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração. 

Nas fôrmas de tábua maciça, deve ser aplicado, antes da colocação da armadura, 

produto desmoldante destinado a evitar aderência com o concreto. Não pode ser usado óleo 

queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloração do concreto. 

As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da 

concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto. 

Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de 

elementos repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material não 

apresente deformações inaceitáveis. 

As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT;  

 

RECEBIMENTO 

As fôrmas e escoramentos podem ser recebidos, preliminarmente, se atendidas todas 

as condições de fornecimento e execução. 

Verificar nas vigas, o espaçamento máximo de 45 cm entre gravatas ou travamentos 

laterais e de 1,20m entre pontaletes. 

As fôrmas e escoramentos devem ser novamente inspecionados antes das 

concretagens, verificando se não apresentam deformidades causadas pela exposição ao tempo 

e eventuais modificações ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a 

limpeza e se as fôrmas estão adequadamente molhadas para recebimento do concreto. 

A retirada antecipada das fôrmas só pode ser feita se a Fiscalização autorizar a utilização 

de aceleradores de pega. 

A tolerância para dimensões da peça, cotas e alinhamentos deverá ser a estabelecida na 

Norma, não devendo no entanto, ser superior a 5mm. 

3.2.2 Armaduras 

As formas para concretagem das peças estruturais em concreto armado, deverão estar 

dentro das seguintes especificações: 

• Barras laminadas e fios trefilados de aço comum CA-50 e CA-60, classe A e de fabricação 

nacional.  

• Espaçadores plásticos industrializados, próprios a cada aplicação, com dimensões e 

resistência de acordo com o projeto estrutural. 
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EXECUÇÃO 

O fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer ao projeto de estrutura e as 

normas da ABNT. 

Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem ser dobrados em posição qualquer senão 

naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o 

travamento de fôrmas nas dilatações. 

Não pode ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto, sem 

aprovação prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalização. 

A armadura deve ser colocada limpa na fôrma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, 

óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

A armação deve ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores plásticos 

industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados à armadura, ter resistência igual ou 

superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, ainda, devem estar 

limpos, isentos de ferrugem ou poeira. 

Os espaçadores devem ter dimensões que atendam ao cobrimento nominal indicado em 

projeto. 

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o mínimo indicado em projeto para o 

cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de lajes, pilares, fundações e vigas. 

As emendas não projetadas só devem ser aprovadas pela Fiscalização se estiverem de 

acordo com as normas técnicas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural. 

No caso de previsão de ampliação com fundação conjunta, os arranques dos pilares 

devem ser protegidos da corrosão por envolvimento com concreto. 

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armaduras com 

comprimento maior que o limite comercial de 12m, as emendas decorrentes devem obedecer 

rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT. 

Não utilizar superposições com mais de duas telas. 

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presença de pelo menos 2 nós 

soldados na região considerada de ancoragem; caso contrário, deve ser utilizado gancho. 

 

RECEBIMENTO 

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento de 

materiais, projeto e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT. 

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de 

resultado não satisfatório, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova, 

houver pelo menos um resultado que não satisfaça às exigências da norma, o lote deve ser 

rejeitado. 

Verificar se as armaduras estão de acordo com o indicado no projeto estrutural. 

Verificar o emprego de espaçadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e 

se a amarração das armaduras e telas à fôrma não apresenta risco de deslocamento durante a 

concretagem. 
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3.2.3 Concreto 

O concreto utilizado para concretagem das peças estruturais em concreto armado, 

deverão estar dentro das seguintes especificações: 

• Deverá ser utilizado concreto usinado e bombeado; 

• Classe de agressividade ambiental na estrutura: III (macroclima marinho); 

• Fck mínimo de 30 MPa aos 28 dias; 

• Fator água/cimento em massa, máximo de 0,60; 

• Módulo de Elasticidade Secante: E=268.384kgf/cm²; 

• Dimensão máxima do agregado graúdo: 17 mm. 

 

EXECUÇÃO 

Deve satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as 

condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição. 

Devem obedecer rigorosamente às normas da ABNT, em especial a NBR 7212. 

Para a solicitação do concreto dosado, deve-se ter em mãos os seguintes dados: 

• indicações precisas da localização da obra; 

• o volume calculado medindo-se as formas; 

• a resistência característica do concreto à compressão (fck); 

• o módulo de elasticidade (Ecs); 

• o tamanho do agregado graúdo; 

• o abatimento ("slump test") adequado ao tipo de peça a ser concretada. 

Verificar se a obra dispõe de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte 

estão em bom estado, se a equipe operacional está dimensionada para o volante, bem como o 

prazo de concretagem previsto. 

As regras para a reposição de água perdida por evaporação são especificadas pela NBR 

7212. De forma geral, a adição de água permitida não deve ultrapassar a medida do abatimento 

solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto. 

Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalização, são adicionados de forma a assegurar 

a sua distribuição uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio máximo de dosagem não 

superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto. 

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhão betoneira até o ponto de descarga do 

concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme. 

O "Slump test" deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar 

0,5m³ de concreto do caminhão e em volume aproximado de 30 litros. 

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento ("Slump test"), deve-

se coletar uma amostra para o ensaio de resistência. 

A retirada de amostras deve seguir as especificações das Normas Brasileiras. A amostra 

deve ser colhida no terço médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume necessário e 

nunca menor que 30 litros. 

O transporte do concreto até o ponto de lançamento deverá ser feito através de bombas 

(tubulação metálica). 
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Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia 

autorização e verificação por parte da Fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações e 

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessário também o exame da 

correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras, que ficarão embutidas na massa 

de concreto. 

Conferir as medidas e posição das formas, verificando se as suas dimensões estão dentro 

das tolerâncias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas. 

Quando necessitar desmoldante, a aplicação deve ser feita antes da colocação da 

armadura. 

Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros, nem jogá-lo a grande distância com 

pá, para evitar a separação da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada. 

Preencher as formas em camadas de, no máximo, 50 cm para obter um adensamento 

adequado. 

Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo a 

torná-lo o mais compacto possível. O método mais utilizado é por meio de vibradores de 

imersão. 

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser 

maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5 cm da camada inferior. 

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte 

vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, com posterior lavagem, de modo 

a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderência com o concreto a ser lançado. 

Para a cura, molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, 

durante os primeiros 7 dias. 

As formas e os escoramentos só podem ser retirados quando o concreto resistir com 

segurança e quando não sofrerem deformações o seu peso próprio e as cargas atuantes. 

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das 

formas são os seguintes: 

• Faces laterais da forma: 3 dias; 

• Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes bem encunhados e convenientemente 

espaçados: 14 dias; 

• Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias; 

• Peças em balanço: 28 dias. 

 

RECEBIMENTO 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, o controle da resistência do 

concreto à compressão deve seguir o controle estatístico por amostragem parcial, de acordo 

com o item 5.8 da NBR 12655/92. 

A Fiscalização deve solicitar provas de carga e pode solicitar ensaios especiais para 

verificação de dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resistência do concreto. 

O resultado final do concreto aparente deve apresentar uniformidade na coloração, 

textura homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis. 
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3.2.4 Montagens e concretagem 

Os painéis serão montados manualmente, devendo o processo ser executado com 

cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte. A armadura deve obedecer no que 

couber, ao projeto executivo estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura. 

Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuição de 

acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante. 

O concreto deve cobrir completamente todas as tubulações embutidas na laje e deve 

ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto 

aos cobrimentos e à execução o disposto nas normas NBR 9062 e NBR 14859. 

Para a cura observar o disposto na NBR 14931 e molhar continuamente a superfície do 

concreto logo após o endurecimento, durante pelo menos 7 dias. 

3.2.5 Medição e pagamento 

A medição será feita pela extensão executada, em metros cúbico de estrutura 

executada. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, equipamentos, transporte até o local da execução, incluindo serviços de escavação, 

produção de ferragens e caixaria, assentamento, reaterro. 

 

3.3 Alvenaria 

 Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura homogênea, 

isentos de trincas, lascas ou  outros defeitos visíveis, em conformidade aos requisitos  descritos 

na NBR 6136 e com as seguintes características: 

 - Classe de uso C (resistência característica ≥ 3,0 MPa). 

 - Dimensões (19x19x39cm). 

 Blocos complementares da mesma família, que interagem  modularmente entre si, com 

as mesmas características  (canaletas, meio bloco, blocos de amarração L e T, etc.). 

 Argamassa de assentamento de cimento: cal hidratada: areia no traço 1: 0,5: 4,5.  

 Este tijolo será utilizado em paredes externas sem função estrutural, obrigatoriamente 

revestidas em ambas as faces na espessura de 19 cm (conforme detalhamento em projeto). 

EXECUÇÃO 

 Os blocos devem ser utilizados após 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as peças em 

local fresco (quando isto não  for previamente executado pelo fabricante). 

 

 Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarração), de modo 

a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as peças que deverão ser 

armadas.  

 A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura 

recomendada. 

 Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento. 
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 Nos elementos armados, deverão ser executadas visitas  (furos com dimensões mínimas 

de 7,5cm x 10 cm) ao pé de  cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remoção de 

detritos, a verificação do posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem. 

 O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento 

e execução. 

 A classe do bloco pode ser verificada, preliminarmente, medindo-se a espessura das 

paredes do bloco. 

 Cerificar visualmente o assentamento, as juntas e a textura dos blocos, que devem ser 

uniformes em toda a extensão. 

 Não devem ser admitidos desvios significativos entre peças contíguas. 

 Verificar o prumo, o nível e o alinhamento. Colocada a  régua de 2 metros em qualquer 

posição, não poderá haver  afastamentos maiores que 5 mm (8mm para alvenarias  revestidas) 

nos pontos intermediários da régua e 1cm (2cm  para alvenarias revestidas) nas pontas. 

 

3.3.1 Medição e Pagamento 

A medição será feita pela extensão executada, em metros quadrado executado. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, equipamentos, assentamento, inclusive transporte de material e descarga do mesmo 

na obra. 

 

3.4 Reboco 

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e água, podendo 

conter adições aditivos (se especificado), a fim de melhorar determinadas propriedades. O 

reboco é constituído de 2 camadas principais. 

O chapisco é uma camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água, 

possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 

de revestimento.  

O Emboço é uma camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, areia 

média, água e, eventualmente aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-

se no acabamento final. 

Todas as faces das paredes de tijolos de bloco cerâmico e fundo de laje, deverão ser 

chapiscadas e emboçadas. 

Para o início dos serviços, todas as alvenarias devem estar concluídas e fixadas 

internamente.  

Deverá ser executado complemento com argamassa de reboco, na parte onde o painel 

em alvenaria se aproximada ao máximo do muro de divisa, o qual devido sua proximidade com 

a parede, dificultará o reboco na parte posterior do painel. naquele trecho.  

Após a execução do complemento com argamassa unindo o muro ao painel, deverá ser 

feito o acabamento para escoamento superficial de água pluvial, devendo ser conferido a 

ausência de pontos de acúmulo de água sobre a junção.  O acabamento, após o término da 

conferência do escoamento de água, deverá impermeabilizado com pintura com pintura 

betuminosa, idêntica a utilizada na impermeabilização dos baldrames. 
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Especificação de material 

As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea.  

O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado 

volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente.  Deverá ser utilizado o CP-32. 

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, 

dimensionado de acordo com o seu inchamento médio. Para o chapisco deverá ser utilizada 

areia grossa ou média, para o emboço/reboco deverá ser utilizada areia fina. 

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa 

e com trabalhabilidade adequada à utilização prevista. 

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a 

fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego. 

A seguir será apresenta da uma tabela que relaciona o local de aplicação à argamassa 

com seu respectivo traço e espessura da camada. 

Local de aplicação Traço a ser utilizado 
Espessura da 

camada (cm) 

Chapisco em alvenarias Cimento: areia 1:3 0,5 

Emboço paulista em 

paredes 
Cimento:cal:areia 1:2:8 1,5 

 

A Argamassa pré-dosada é industrializada e constituída, basicamente, de areia, com 

rigoroso controle granulométrico, cimento Portland, cal hidratada e aditivos especiais que lhe 

conferem características de plasticidade e aderência. Deverão ser seguidas as recomendações 

do fabricante do produto.  

 

EXECUÇÃO 

O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 

7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 

manutenção.  

Para a fabricação em misturador mecânico, a ordem de colocação no misturador deverá 

ser a seguinte:  

• Parte da água; 

• Areia; 

• Cimento e  

• Resto da água com o aditivo, se for o caso.  

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 

minutos.  

A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá 

ser obedecida rigorosamente para cada aplicação. 
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Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m³, de cada 

vez, e quando autorizado pela Fiscalização.  

A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem 

vedada. A evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a resistência, a 

aparência e outras propriedades dos rebocos.  

Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, 

impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo 

mínimo de 6 minutos.  

A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxílio de enxada e pá, até 

que apresente coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e 

adicionada a água no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obtenção de uma 

massa homogênea, acrescentando-se, quando necessário, mais um pouco de água para conferir 

a consistência adequada à argamassa. 

A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as recomendações 

constantes nesta Especificação.  

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.  

Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as 

condições de aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da 

base (como o chapisco em laje de teto). 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.  

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes:  

- Para remoção de pó e de materiais soltos - Escovar e lavar a superfície com água ou 

aplicar jato de água sob pressão; 

- Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos - 

Escovar a superfície com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 em um litro de 

água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância. Pode-se, 

ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de 

concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância; 

- Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova 

de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita 

através de ar comprimido ou lavagem com água, em seguida.  

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente.  

A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, 

continuamente, sobre toda a área da base que se pretende revestir.  

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita 

através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização.  

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, 

predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície 

irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

A argamassa de emboço/reboco deverá ser preparada de acordo com as 

recomendações constantes nesta Especificação.  



44 
 

Memorial “Os Pioneiros”  – Itapoá/SC   

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 

utilizando- se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa.  

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível 

ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão 

entre 1,2  e 4,8 mm.  

A base a receber o emboço/reboco deverá estar regularizada. Caso apresente 

irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais 

excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes 

de iniciar o revestimento.  

O emboço / reboco deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a 

seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos:  

- 3 dias após a aplicação do chapisco;  

- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de 

concreto.  

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos 

de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, 

geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos 

de material cerâmico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que 

será empregada no revestimento.  

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas 

entre as taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as 

“guias” ou “mestras”.  

A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço, 

com lançamento vigoroso, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, 

até o preenchimento da área desejada.  

Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a 

regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira ou régua.  

Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de 

argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície 

cheia e homogênea. 

Os emboços / rebocos só serão executados depois da colocação dos marcos das portas 

e antes da colocação de alisares e rodapés.  

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco externo não 

será iniciada ou, caso já o tenha sido, será ordenada a sua interrupção.  

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços / rebocos 

externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término 

dos trabalhos.  

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível 

ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão 

entre 1,2  e 4,8 mm.  

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir 

textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 

mecanizado. 
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O sarrafeamento não pode ser feito imediatamente após a chapagem da argamassa. 

Deve-se aguardar o “ponto de sarrafeamento”, que decorre das condições climáticas, das 

condições de sucção da base e das próprias características da argamassa.  

Para cada tipo de acabamento, deverá ser executado o desempenamento da superfície 

imediatamente após o sarrafeamento, seguindo as orientações a seguir: 

• Desempenado grosso: 

- Para revestimentos cerâmicos; 

- Superfícies de acabamento regular e compacta, não muito lisa; 

- Admitem-se pequenas imperfeições localizadas e certo número de fissuras superficiais 

de retração; 

 - Desempeno leve, somente com madeira. 

• Desempenado feltrado: 

- Acabamento final, base para pintura látex acrílico; 

- Textura final homogênea, lisa e compacta; 

- Não se admitem fissuras; 

- Desempeno com madeira, seguido de desempeno com espuma ou feltro. 

Para todos os casos, isto é, emboço simplesmente sarrafeado ou desempenado, é 

preciso arrematar os cantos vivos com uma desempenadeira adequada. 

A argamassa industrializada deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, 

em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num 

movimento rápido de baixo para cima.  

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se então uma segunda 

camada regularizando a primeira e complementando a espessura.  

O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com 

desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira 

munida de feltro ou espuma de borracha.  

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda 

do pano subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a 

aresta da cantoneira, quando utilizada.  

O excedente da argamassa industrializada que não aderir à superfície NÃO pode ser 

reutilizado.  

A argamassa industrializada deve ser executada no mínimo 7 dias após aplicação do 

emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.  

É necessário ainda limpar constantemente a área de trabalho, evitando que restos de 

argamassa aderidos formem incrustações que prejudiquem o acabamento final.  

Aplicar sobre a base, o chapisco de cimento areia traço 1:3 com adesivo. A aplicação do 

chapisco, é de extrema importância para o bom desempenho do revestimento, e deve ser feito, 

antes da aplicação da tela. 

Depois da completa cura do chapisco, fazer a aplicação da tela, posicionando-a de 

maneira centralizada na interface estrutura/alvenaria. No caso da interface viga/alvenaria, a tela 

é centralizada na região de encunhamento, de modo que 25 cm da largura da tela fiquem sobre 

a viga e o restante sobre a alvenaria. No caso da interface pilar/alvenaria, a tela é centralizada 
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no encontro do pilar com a alvenaria, de modo que 25 cm da largura da tela fiquem sobre o pilar 

e o restante sobre a alvenaria. 

 Aplique a argamassa até a espessura definida pela mestra (para o revestimento de 

fachada é recomendada a espessura de 2 a 3 cm). Faça o acabamento final do revestimento, no 

momento apropriado. 

3.4.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área real de argamassa de reboco executada, em metros 

quadrados. 

O pagamento remunera o fornecimento e execução do reboco acabado, incluindo 

armazenamento e transporte dos materiais. 

 

3.5 Painel em granito 

 Após a execução da alvenaria componente do painel do memorial, a estrutura deverá 

ser revestida com painéis modulares de granito, com inscrições temáticas a cerca da história 

local e das pessoas sepultadas no cemitério de Itapema do Norte, o qual o memorial contempla. 

 
Painel de granito a esquerda (imagem renderizada do projeto) 

 Os painéis modulares em granito quartzo ou branco siena de 2,5mm de espessura, com 

dimensão de 2,5 x 0,5m (altura x largura) e serem fixados a estrutura com argamassa colante 

AC-III. 

 Após a fixação, as juntas entre os módulos deverá ser rejuntada com rejunte epóxi para 

área externa, em tom próximo a cor do granito utilizado. Deverá atentar-se a perfeita execução 

do rejuntamento das bordas, afim de evitar problemas com infiltração na parte posterior da 

placa. 

 Ressalta-se que as placas, deverão possuir tons semelhantes em toda a composição do 

painel, sem o qual não será aceito pela fiscalização. 

 Os inscritos, deverão ser executados com o uso de micro-retífica, com os nomes 

indicados nos túmulos prospectados pela PMI, em fonte especial detalhada a parte (solicitada 

pela fiscalização), com a dimensão, diagramação dos inscritos e possíveis desenhos.  
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3.5.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área real painel de granito instalado, em metros quadrados. 

O pagamento remunera o fornecimento e fixação dos painéis em granito, incluindo 

armazenamento e transporte dos materiais e inclusive, execução dos inscritos com o uso de 

micro-retifíca. 
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4 PARTE IV 
PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1 Meio-fio 

Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões 100 x 12 x 15 

x 30cm e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade 

entre a pista de rolamento e o passeio ou o passeio com determinado espaço delimitado. 

Quando utilizado na transição entre passeio e praça, os mesmos deverão fazer o balizamento 

do deficiente visual, devendo os mesmo serem instalados 5cm acima da cota de pavimento por 

onde transita o deficiente, conforme indicado em seção de projeto. 

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos 

materiais e métodos executivos empregados, as disposições da Normas pertinentes deverão 

atender, ainda, as seguintes condições: 

- Resistência à compressão simples: (20 MPa). 

- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea 

resultante do contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos 

construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. 

- Areia média, pó - de - pedra, cimento e concreto-magro serão os materiais utilizados 

na fase de assentamento das peças. 

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m e as outras 

dimensões variáveis em função do formato de cada um. 

Para a execução do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é indicado o 

seguinte equipamento mínimo: 

- Ferramentas manuais; 

- Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg. 

A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber: 

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com 

referências topográficas previamente locadas.  

Nos raios do espaço construído, indicados em projeto geométrico, sempre que as 

condições topográficas permitirem, a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feita 

com cintel. 

O assentamento dos meios-fios e das peças especiais deverão ser executados 

anteriormente ao serviço de pavimentação da rua Otávio Cipriano e do memorial, de forma a 

confinar o material de pavimentação e sua base. 

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser 

feito com camada de brita. 

À medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, 

deverá ser colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela 

fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com 

soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. 

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, 

forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo 
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material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condições 

anteriores. 

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios 

perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3. A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, 

externamente, não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da 

junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio. 

 

4.1.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela extensão executada, em metros lineares. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, equipamentos, transporte até o local da execução, incluindo serviços de escavação, 

camada de brita, assentamento, reaterro e rejuntamento entre as peças. 

 

4.2 Base em brita graduada 

Para a execução da base da pavimentação da pista de rolamento, serão empregados, 

exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados, na instalação de britagem, 

nas três bitolas seguintes: 

  2"   > 1"; 

  1" >   > 3/8"; 

  3/8"  >    

Os materiais classificados nas três bitolas acima enumerados em instalação adequada, 

de modo que o produto resultante atenda às imposições granulométricas da faixa a seguir 

discriminada: 

PENEIRA % QUE PASSA 

2" 100 

1 1/2" 90%-100% 

3/4" 50%-  85% 

3/8" 34%-  60% 

nº 4 25%-  45% 

nº 40 8%-  22% 

nº 200 2%-     9% 

 

A diferença entre as percentagens que passam na peneira nº 4 e na peneira nº 40 deverá 

variar entre 15% a 25%. A fração que passa na peneira nº 40 deverá apresentar limite de liquidez 
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inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem 

ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. A porcentagem do material 

que passa na peneira nº 200 não deverá ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira 

nº 40. 

O Índice de Suporte Califórnia não deverá ser inferior a 80% e a expansão máxima será 

de 0,5%, determinados segundo o ensaio de compactação realizado com a energia do ensaio 

Modificado de compactação. 

O agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, 

isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria vegetal ou outra substância 

prejudicial. No ensaio de abrasão Los Angeles, o desgaste deverá ser inferior a 55%. 

A espessura da base do pavimento da pista de rolamento, deverá ser de 15cm. 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de base ou sub-base 

de pedra britada graduada: 

- Carro-Tanque distribuidor de água; 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

- Rolo compactador vibratório liso; 

- Rolo pneumático de pressão variável; 

- Ferramentas manuais; 

- Central de mistura dotada de unidade dosadora, com três silos (no mínimo), dispositivo 

de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo " pug-mill "; 

- Veículos transportadores. 

A critério da fiscalização, poderão ser utilizados outros equipamentos que não os 

relacionados. 

Na central de mistura, as três bitolas de brita serão convenientemente proporcionadas, 

de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa especificada; também será adicionada 

a água necessária à condução da mistura de agregados à unidade ótima, mais o acréscimo 

destinado a fazer frente às perdas das operações construtivas subsequentes. 

A brita graduada proveniente da central de mistura será transportada em caminhões 

basculantes, que descarregarão as cargas na pista, onde o espalhamento será efetuado pela 

motoniveladora. A seguir, será efetuado o acabamento manual, em espessura solta de acordo 

com a compactação desejada para a camada. 

A compactação terá início com o rolo pneumático de pressão variável, para evitar 

ondulação, e terá prosseguimento com o rolo compactador vibratório liso; durante a operação 

de compactação não poderão ser efetuadas, na área objeto de compressão, manobras que 

impliquem em variações direcionais. Em cada passada, o equipamento utilizado deverá recobrir 

pelo menos a metade da faixa anteriormente comprimida. Durante a compactação, se 

necessário, poderá ser promovido umedecimento adicional da camada, mediante emprego do 

carro-tanque distribuidor de água. 

Em locais inacessíveis ao equipamento especificado, a compactação requerida far-se-á 

com o uso de compactadores vibratórios portáteis aprovados pela fiscalização. 

O grau de compactação alcançado deverá ser, no mínimo, igual a 100%, com relação à 

massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio de compactação com energia do 

ensaio Modificado de compactação, com a umidade do material compreendida dentro dos 

limites de umidade ótima ± 2%. 
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O espalhamento do material destinado a preencher os vazios far-se-á por meios 

manuais ou mecânicos, em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado, mas 

espalhado em camadas finas e sucessivas, durante o que deve continuar a compressão. 

Não sendo mais possível a penetração do material de enchimento a seco, deve-se 

proceder a necessária irrigação, ao mesmo tempo que se espalha mais material de enchimento 

e se continua com as operações de compressão. 

4.2.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela extensão executada, em metros cúbicos. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, e equipamentos de execução do espalhamento e compactação, exceto o transporte 

até o local da execução. 

 

4.3 Paver (Bloco de concreto) 

Neste item serão apresentados os procedimentos a serem adotados na pavimentação 

com peças pré-moldadas retangulares de concreto 10 x 20 x 6cm, com paginação em cor única 

por trecho de projeto, inclusive acessibilidade com paver guia e alerta tipo 20 x 20 x 6cm. 

Todos os blocos de concreto para a pavimentação da área de intervenção, será 

fornecido pela Contratada. Os blocos de concreto para acessibilidade (paver guia e alerta na cor 

vermelha) deverá ser fornecido pela contratada que também será responsável pela 

regularização do subleito, aterro compactado, colchão de pó-de-pedra, assentamento das peças 

conforme paginação do projeto, cortes e ajustes necessários, compactação e rejunte com areia. 

Durante o assentamento, deverão atentar-se quanto ao perfeito nivelamento dos pavers, de 

forma a criar um pano contínuo de pavimento, independente da faixa de composição do piso. 

Os pavers que compõe o passeio, deverão serem instalados sobre base de colchão de 

pó-de-pedra de 4 cm, que deverá ser executada após a correção de nível e compactação do 

subleito existente com material de empréstimo de solo argilo-arenoso, o qual deverá após a 

compactação, ser imprimado com asfalto diluído de petróleo (ADP) CM-30, que evitará o 

crescimento de ervas daninhas entre as fugas dos pavers. 

Na pista de rolamento, deverá ser executado o colchão de pó-de-pedra de 4cm, acima 

da base de brita graduada compactada (e=15cm), sem a necessidade de imprimação da base. 

O transporte das peças dentro da obra é de responsabilidade da contratada e deverá ser 

feito de maneira organizada e o manuseio cuidadoso para evitar quebras ou fissuras. 

As peças e o padrão de assentamento, poderão ser conforme modelo a seguir, padrão 

que já vem sendo utilizado em outras obras no município. 
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Modelo de paginação a ser executada nos passeios. Paver 35 Mpa 20x10x6cm (35Mpa) cor NATURAL  

 

 
Modelo paver 35 Mpa 20x20x6cm – Guia (direcional) e Alerta - Cor VERMELHO 

O pó-de-pedra utilizado no assentamento deverá ser homogêneo, seco e livre de 

grumos provenientes de agregações das partículas finas e granulometria conforme NBR 

15.953. 

Abertura peneira                   % Porcentagem retida, em massa 

6,3 mm                                               0 a 7 

4,75mm                                              0 a 10 

2,36mm                                              0 a 25 

1,18mm                                              5 a 50 

    600μm                                               15 a 70 

   300μm                                                50 a 95 

     150 μm                                               85 a 100 

      75μm                                               90 a 100 

O rejunte será com areia e deverá seguir a granulometria abaixo, conforme NBR 

15953. 
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Abertura de peneira                % Porcentagem retida, em massa 

4,75 mm                                                  0 

2,36 mm                                           0 a 25 

1,18 mm                                           5 a 50 

600 μm                                           15 a 70 

300 μm                                           50 a 95 

150 μm                                           85 a 100 

75 μm                                             90 a 100 

Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os seguintes: 

• Placa vibratória (para acabamento das laterais – onde o rolo compactador não 

alcança); 

• Sistema de nivelamento a laser – com nivelamento automático; 

• Réguas de madeira ou alumínio com 3 m de comprimento e 4 cm de espessura; 

• Caibros de 10 x 10; 

• Tábuas de madeira; 

• Peneira de malha quadrada; 

• Linhas para controle de alinhamento; 

• Colher de pedreiro; 

• Cunha ou talhadeira; 

• Disco de corte e policorte (serra elétrica com disco abrasivo); 

• Vassouras; 

Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de pedreiro, 

ponteiras de aço, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecânicos. 

A colocação do pavimento com bloco de concreto (paver), deve ser iniciada somente 

após a conclusão dos serviços de drenagem, compactação do leito existente, preparo das 

camadas de base e colchão de pó-de-pedra, que deverão estar perfeitamente regularizadas. 

Em locais com acessos a garagens, as camadas das bases deverão seguir a inclinação 

somente na dimensão contida em detalhe. O restante do passeio deverá estar alinhado com sua 

continuidade. Não será aceito acessos a garagens com rampas fora dos padrões aceitos pela 

fiscalização (rampas sobre a faixa livre de passeio, rebaixamento total do passeio, etc). 

O confinamento deve ser construído antes da colocação da camada de assentamento 

de forma a permitir o intertravamento adequado do pó-de-pedra e dos blocos de concreto. 

O confinamento externo será constituído pelo meio-fio de concreto ou guia de 

confinamento, conforme indicado em detalhamento de projeto e planilha orçamentária. 

As guias para confinamento interno deverão receber uma argamassa de regularização e 

acabamento, obedecendo às determinações acima. 

A camada de pó-de-pedra abaixo dos blocos serve de filtro para a água que penetra 

pelas juntas dos blocos e como camada de assentamento dos pavers. 

Esta camada, esparramada e sarrafeada antes da montagem do piso, deve ter espessura 

uniforme de 4 cm em toda a área (ela não tem a função de regularizar as reentrâncias da base). 
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Em caso de chuvas fortes antes da colocação dos blocos, a camada de assentamento 

encharcada deve ser retirada e substituída por outra, com a umidade natural. 

Como a camada de assentamento não pode ser pisada depois de esparramada para o 

assentamento, a logística deve prever que os materiais para base e a camada de assentamento 

cheguem ao canteiro pelo lado da área para o qual a obra avançar. Já os blocos e o pó de pedra 

de rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento. 

As peças deverão ser colocadas sobre a camada de assentamento, acertadas no ato do 

assentamento de cada peça, de modo que sua face superior fique pouco acima do cordel. Para 

tanto, o calceteiro deve pressionar a peça contra a base, ao mesmo tempo em que acerta a sua 

posição. Assentada a primeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. 

Depois de assentadas, as peças são batidas com o maço. 

As peças deverão ser assentadas em fiadas, perpendiculares aos bordos dos canteiros, 

ficando a maior dimensão na direção da fiada. 

Imediatamente após o assentamento da peça, processar o acerto das juntas com o 

auxílio da alavanca de ferro própria, igualando-se a distância entre elas. Esta operação deve ser 

feita antes da distribuição da areia para o rejuntamento, pois o acomodamento desta nas juntas 

prejudicará o acerto. 

Como os blocos são colocados à mão, o colocador deverá usar apenas luvas de proteção. 

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de placas 

vibratórias. 

Para garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência, deverão ser 

instalados pisos com textura diferenciada para facilitar a identificação do percurso (paver cor 

natural, e pavers táteis na cor vermelha). Deverão ser seguidas as indicações da ABNT NBR 

9050/15. Sempre que houver divergências entre o projeto e o local da obra, o projetista deverá 

ser consultado. 

Deverá também, ser apresentado o controle tecnológico do pavimento, sob 

responsabilidade da contratada e conforme solicitado pela fiscalização. 

O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto. 

As faces mais uniformes das peças deverão ficar voltadas para cima (face visível). 

A compactação só será suspensa após a constatação visual da ausência de deformações 

ou acomodações, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda a área 

a ser liberada. 

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o 

nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da largura 

e da espessura do pavimento em relação ao projeto. 

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando: 

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo aceitas 

larguras inferiores às determinadas.  

- A superfície das peças assentadas, verificada por uma régua de 3,0 m de comprimento, 

disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar afastamento inferior a 

1,5 cm; 

- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a 

diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1 cm. 
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Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da 

Fiscalização: 

- Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; 

- Demolição e reconstrução pavimento. 

4.3.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área de passeio pronta, em metros quadrados. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação. 

 

4.4 Concregrama 

Concregrama pré-moldado com dimensão aproximada de 35 x 25 x 8cm, assentado sobre 

camada de areia grossa de 03cm para nivelamento, após compactar o subleito existente.  

 

 
Concregrama modular (protótipo comercial) 

Após o posicionamento e alinhamento das peças, preencher os vazios com terra orgânica 

vegetal, para realização do plantio dos vazios como grama esmeralda (Zoysia japônica). 

Conforme projeto geométrico, o local de estacionamento onde será utilizada a 

pavimentação com concregrama, deverá ser divida entre as vagas (miolo de báia), com paver 

convencional, utilizado na pavimentação dos passeios.  

Não será aceito pela fiscalização, peças danificadas, lascadas, ou de diferente padrão. 

4.4.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área de estacionamento pronta, em metros quadrados. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação. A 

remuneração do preenchimento com terra orgânica e vegetal, é paga em item separado 

(paisagismo). 
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4.5 Pedra Portuguesa 

Pavimentação em pedra portuguesa branca (material calcário) de 03 a 07 cm, assentado 

sobre colchão de farofa de cimento-areia grossa (1:3), após compactação do subleito existente. 

 
Pavimentação em pedra portuguesa (pedra calcária) 

Antes da compactação do subleito, deverá ser executado inloco, as contenções laterais 

de concreto armado, com 5cm de espessura e o topo da contenção, no nível acabado do piso. 

A farofa de cimento-areia, deverá possuir traço de 1:3, misturada a seco, e ter 3 cm a mais 

que o delimitado como camada final de projeto, para assentar as pedras quando compactadas.  

As pedras deverão serem assentadas individualmente, sobre o colchão de farofa de 

cimento-areia, com sua melhor face voltada para cima. Serão justapostas de forma a deixarem 

juntas definidas apenas pelas irregularidades de suas faces laterais, devendo serem batidas com 

o martelo de calceteiro. É de suma importância que as pedras sejam bem posicionadas, 

conferindo travamento ao pavimento, sem o qual poderá trabalhar e acarretar problemas de 

execução. 

O enchimento das juntas entre as pedras, deverá ser executado com mistura a seco de 

cimento:areia em 1:4, espalhada sobre elas, para sequencialmente ser posteriormente ser 

irrigado com água e posteriormente ser comprimido com soquete de madeira, para realizar a 

liga da argamassa de assentamento e preenchimento das juntas. A socagem das pedras ocorrerá 

sempre após a irrigação, para a perfeita estabilidade da pavimentação. 

A cura deverá ser procedida com molhagens diárias, durante 7 dias, devendo o pavimento 

estar livre de tráfego durante este período. 

Por fim, deverá ser realizado a lavação do pavimento com ácido muriático para remoção 

de resquícios de cimento. 
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4.5.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área de pavimento executada após aceite pela fiscalização, em 

metros quadrados. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, 

materiais, ferramentas, equipamentos para execução, transporte até o local de aplicação, 

inclusive o colchão de farofa de cimento-areia grossa e lavação para entrega do piso. 

 

4.6 Piso de concreto 

Faixas radiais e rampas em concreto, deverão ser executados em concreto moldado in 

loco, com acabamento desempenado liso, com as seguintes características: 

✓ Concreto usinado c/ resistência à compressão: mínima de fck 25 MPa; 

✓ Tela simples Q138, 10x10 cm, 4,2mm; 

✓ Modulação: faixas radiais de 1,50m;   

✓ Espessura: 5 cm. 

✓ Acabamento superficial: desempenado liso; 

✓ Base: aterro compactado (solo argilo-arenosos) com camada separadora de 

brita n°2 (5 cm). 

Primeiramente, será montada a forma com tiras de madeira ou de chapas compensada, 

fixadas ao solo através de piquetes, formando os platôs radiais, conforme projeto geométrico. 

A forma deverá ter a espessura prevista em projeto para o piso e tornar as faixas de platôs, 

independentes umas das outras (permitir a trabalhabilidade por nível), executando espera para 

a testa do platô, conforme indicado em Corte AA no projeto do memorial. 

Deverá também ser executado antes da concretagem, formas para execução das rampas 

de acesso ao platô central, nas dimensões contidas em detalhe do projeto geométrico. A rampa 

deverá ser concretada posteriormente a concretagem dos platôs, afim de compatibilizar as faces 

laterais dos platôs, com a face superior da rampa.  

 
Espelho de acabamento entre rampa e Platô 
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Após a demarcação e execução das formas dos platôs de piso, deverá ser executada uma 

camada de brita nº2 sobre o aterro, com espessura de 5 cm. O solo de aterro deverá estar 

devidamente nivelado e compactado antes do recebimento do colchão de brita. Deverá se 

atentar-se ao desconto de espessura das camadas, para atingir a cota de projeto dos platôs 

radiais.  

Após a execução das formas e do colchão de brita, deverá ser posicionado as telas Q-

138 #10cm de 4,2mm, na altura de 2/3 da espessura, em sua parte inferior, afim de reforçar o 

piso e evitar fissuras por retração e/ou trabalhabilidade. 

O concreto será adensado com utilização de vibrador mecânico próprio para concreto e 

posteriormente, será sarrafeado com régua de alumínio, utilizando-se as formas como mestras 

para o alisamento. 

Vinte e quatro horas após a concretagem será procedida a remoção das formas. 

O concreto será coberto com lona, plástico ou outro material adequado para a cura. Esta 

cobertura poderá ser substituída por uma camada de areia de 03 (três) centímetros, que será 

mantida molhada por irrigação periódica durante, pelo menos, 96 horas (4 dias). 

4.6.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área executada, em metros quadrados. 

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o 

fornecimento de materiais e os serviços de execução de base, caixaria e calçada em concreto, 

inclusive a tela Q138. 

 

4.7 Rampa em concreto 

Rampas de pista de rolamento (início e fim do trecho de intervenção) em concreto, 

deverão ser executados em concreto moldado in loco, dentro da faixa de 1,50m contidos por 

guias de confinamento pré-moldadas (meio-fio), com acabamento desempenado liso, com as 

seguintes características: 

✓ Concreto usinado c/ resistência à compressão: mínima de fck 20 MPa; 

✓ Tela simples Q138, 10x10 cm, 4,2mm; 

✓ Modulação: faixas de rampa com 1,50m de largura;   

✓ Espessura: 14 cm. 

✓ Acabamento superficial: desempenado liso; 

✓ Base: leito existente (solo argilo-arenosos) com camada separadora (base) de 

brita graduada (15 cm). 

Após a demarcação das áreas de rampas com as guias de contenção (meio-fio), deverá 

ser executada uma camada de brita graduada de 15cm sobre o leito existente devidamente 

nivelado e compactado. 

Após a execução das da base em brita graduada, deverá ser posicionado as telas Q-138 

#10cm de 4,2mm, na altura de 2/3 da espessura, em sua parte inferior, afim de reforçar a rampa 

e evitar fissuras por retração e/ou trabalhabilidade. 
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O concreto será adensado com utilização de vibrador mecânico próprio para concreto e 

posteriormente, será sarrafeado com régua de alumínio, utilizando-se as guias como mestras 

para o alisamento. 

Vinte e quatro horas após a concretagem será procedida a remoção das formas. 

O concreto será coberto com lona, plástico ou outro material adequado para a cura. Esta 

cobertura poderá ser substituída por uma camada de areia de 03 (três) centímetros, que será 

mantida molhada por irrigação periódica durante, pelo menos, 96 horas (4 dias). 

4.7.1 Medição e pagamento 

A medição será feita pela área executada, em metros quadrados. 

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o 

fornecimento de materiais e os serviços de execução de base, e rampa em concreto, inclusive a 

tela Q138. 
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5 PARTE V 
ILUMINAÇÃO 

5.1 Infraestrutura 

Os postes e luminárias deverão ser instalados, posteriormente a montagem das bases de 

concreto, instalação dascaixas de passagem elétrica e eletrodutos para infraestrutura elétrica a 

ser instalada posteriormente. 

O concreto utilizado na execução das bases e caixas de passagem deverá ser usinado, 

com resistência característica à compressão fck, aos 28 dias de 25 MPa. As dimensões, detalhes 

e fixações necessárias em cada base de poste, deverão seguir as recomendações do fabricante, 

por tipo de poste. 

O tempo de cura do concreto, para permitir colocação de postes, é de, no mínimo, 14 

dias. Quando da concretagem da base dos postes e luminárias, deverão ser extraídos 03 (três) 

corpos de provas (no mínimo) de cada carga de concreto, em presença da fiscalização, para 

procedimento de análise por órgão reconhecidamente oficial 

Os dutos subterrâneos deverão ser do tipo espiral flexível singelo PEAD D=50mm (2") e, 

quando enterrados deverão ter camada de concreto magro de proteção. Todo o equipamento 

a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do início da execução do serviço de modo a garantir 

condições apropriadas de operação, sem o que não será autorizada a sua execução. 

As caixas de passagem deverão ter suas dimensões e características conforme padrão 

CELESC 30x30x40 cm. O ponto de encontro entre os dutos e a caixa de passagem deve ser 

construído de modo a não deixar arestas, que possam danificar o isolamento dos cabos, quando 

da enfiação dos mesmos. O fundo da caixa de passagem deverá conter dreno em seixo rolado. 

O acabamento interno será executado em cimento alisado. Dever ser previsto um duto para 

passagem da fiação elétrica entre a caixa e o poste. 

 

5.2 Postes 

Os postes deverão ter altura de 4,5m (decorativas) e 6,0m (instalados no bordo da via) 

medidos a partir da linha do nível do piso, sendo em aço galvanizado, cilíndrico, fabricado com 

tubos DIN 2440. O acabamento receberá fosforização com pintura de proteção eletrostática em 

poliéster em pó ou PU alifático na cor preta. Deverá ser previsto no poste janela para inspeção. 

Os postes de iluminação principal da via (6,0m) serão do tipo com braço simples curvo, 

de diâmetro externo de 60,3mm e projeção horizontal de 2,0m.  

Os postes e luminárias deverão ser aprumados através do uso de sistemas de 

nivelamento a laser. 

 Em dois dos postes de 4,5m, deverá ser instalado refletor em led 50w, conforme 

indicação em projeto de infraestrutura elétrica. Nestes, deverá ser prevista a fiação de espera 

para sua instalação. 

O poste deverá ser fixado à base através de flange soldada a coluna e parafusada a base, 

com quarto parafusos de aço inox imunes a corrosão chumbados à base de concreto.    
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5.3 Luminárias 

O corpo e as hastes da luminária deverão ser de alumínio, com cúpula em alumínio 

repuxado, difusor em policarbonato transparente estriado, refletor em alumínio repuxado 

abrilhantado e protegido anodinamente. 

O bloco ótico deverá ter grau de proteção IP 66, de todas as luminárias a serem instaladas 

(poste de 6m, 4,5m e refletores), segundo a norma EN60598. 

O reator deverá ser eletromagnético e de fabricação nacional (facilitando a manutenção). 

A pintura deverá ser do tipo eletrostática em poliéster em pó ou PU alifático com proteção 

a raios ultravioletas. 

A cúpula, corpo e as hastes serão pintados na cor preta. 

Os acessórios elétricos deverão ser posicionados na luminária. 

As lâmpadas deverão ser impreterivelmente de LED. 

A fixação da luminária no poste deverá ser feita através de parafusos. 

As luminárias deverão ser fornecidas juntamente com o poste. Todas as soldas deverão 

ser do tipo MIG conforme Normas AWS A5 ASME SFA 5-18. 

O conjunto luminária/poste deverá ser instalado, em local determinado pelo projeto, com 

a base já pronta. 

Deverão ser feitos os testes necessários e suficientes para o perfeito funcionamento da 

iluminação. 

Para o corpo ótico da luminária deverá ser fornecido certificado de garantia de no mínimo 

5 (cinco) anos, enquanto que para o compartimento onde serão afixados os acessórios a garantia 

deverá ser de no mínimo 2 (dois) anos. 

Toda a tubulação utilizada em estrutura deverá ser obrigatoriamente do tipo pvc flexível 

ou rígido, conforme especificado em projeto, com conexões apropriadas. Pode ser executado 

curvas no local, nas bitolas de diâmetro Ø3/4" e Ø1", desde que não haja estrangulamento da 

seção. 

Toda tubulação de reserva ou espera, sem conteúdo, deve ser provida de arame guia do 

tipo galvanizado no 14 BWG. 

Quando houver dúvida na localização de tomadas ou equipamentos, consultar projetos 

de arquitetura. 

Nas conexões de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminações, devem 

ser utilizadas buchas e arruelas de alumínio de bitolas apropriadas. 

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser 

executados com brocas e serras-copo apropriadas para as bitolas das tubulações. 

A fiação só pode ser executada após o término da fixação das caixas e a tubulação 

completamente limpa e seca e, toda a parte de alvenaria concluída. 

Cada circuito está dimensionado para atender o equipamento especificado no projeto. 

Não é admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento, sem o prévio 

conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra. 

Todos os materiais, equipamentos que sejam necessários ao funcionamento das 

instalações da edificação e que por ventura não estejam cotados em projeto, são 

responsabilidade da construtora ou instaladora. 
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Todas as emendas de fiação devem ser soldadas e isoladas (válido apenas para baixa 

tensão). 

Nas emendas de derivação em condutores de bitola igual ou superior a #6mm² devem ser 

utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a mínima resistência de contato. 

Não é permitido emenda de condutores no interior de tubulações. Estas devem estar em 

quadros ou caixas apropriadas. 

Lançar os eletrodutos em linha reta, sempre que possível, evitando gastos adicionais de 

tubulações e condutores. 

A sobra de condutores para ligações elétricas e ou conexões e equipamentos em caixas 

de luz no teto e paredes, deverá ter no mínimo 15cm.  

Antes da colocação dos aparelhos de iluminação deverá ser feito um teste de isolamento 

entre fase e terra. 

Após o termino da execução verificar completo funcionamento de todos os pontos de 

energia, iluminação e telefone. 

Cuidados preliminares antes da instalação do cabo: 

- Não executar o lançamento de cabos sem antes estarem concluídos os serviços da obra 

civil. Somente serão iniciados os serviços de enfiação dos cabos após terem sido terminados 

todos os serviços de concretagem, alvenaria e limpeza das caixas, a fim de não danificar o 

isolamento dos mesmos. 

- No trecho de instalação subterrânea, certificar sobre a correta instalação dos 

eletrodutos, como o envelopamento dos condutos em concreto magro (nos locais de travessias 

de veículos, este envelopamento deverá estar reforçado); nivelamento adequado para impedir 

o acúmulo de água; altura de instalação dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superfície do 

solo; 

- A seleção e instalação dos condutores elétricos deverão atender à norma NBR 5410. 

A contratada será responsável pelo fornecimento e instalação dos seguintes 

equipamentos: poste luminária e lâmpada; caixa de passagem e ligação da rede elétrica ao 

sistema de iluminação. A instalação elétrica, desde a rede existente até a caixa de passagem, 

incluindo eletrodutos e fiação elétrica, será de responsabilidade da PMI (através da COSIP). 

Verificar marca e modelo dos componentes durante o recebimento. 

Para a instalação das luminárias,  verificar e confirmar o prumo e estabilidade. 

Após a instalação da luminária, verificar sua fixação junto ao poste; 

Verificar funcionamento. 

Reator: Verificar fixação no poste; 

Verificar funcionamento total do conjunto. 

Instalação elétrica: Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação 

dos fios ou cabos com o especificado no projeto; 

Verificar a isolação das emendas e conexões de fios ou cabos; 

Verificar a existência do condutor de aterramento e suas ligações. 
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Para postes H=6,0m c/ braço simples 

Protótipo comercial: ALPER - Modelo LED IP MP 
 (ou equivalente)  

 

 

 
Para postes decorativos H=4,5mc 

Protótipo comercial: ALPER - Modelo LED POST TOP II   

(ou equivalente) 

 

Refletor LED 50w (Protótipo comercial) 

a ser instalado em poste 4,5m 

 

IMPORTANTE: Os modelos de postes e luminárias a serem instalados deverão ser 

previamente aprovados pela PMI. 

 

5.4 Mangueira LED 

 Mangueira LED de alto brilho, flexível, com luz branca quente, para iluminação de efeito 

junto a sanca de piso no painel do memorial, executada em concreto. Deverá ser instalada, após 

conferência de ligação de captação de água na sanca, junto as bocas-de-lobo posicionadas junto 
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a sanca. Caso o ponto coletor ainda não tenha sido executado, não será autorizada a instalação 

da mangueira led junto a mesma. 

 Deverá ser a prova d’água (grau mínimo de proteção IP 65), possuir potência mínima de 

2,5w por metro de mangueira (30 led por metro), com ângulo de iluminação de 360°. Vida útil 

mínima de 100.000 horas. 

 
Mangueira LED de alto brilho (Protótipo comercial) 

 Deverá ser ligada por uma única ponta (conforme posição de caixa de energia contida 

em projeto), sendo fixada a parede da sanca por grampos metálicos inoxidáveis, fixados junto 

ao concreto através de parafusos ou previstos durante a concretagem das guias.  

 Após sua instalação, deverá ser verificada sua perfeita fixação, afim de evitar o roubo da 

mesma. 

 

5.4.1 Medição e pagamento 

A medição será feita por metro linear de mangueira instalada. 

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o 

fornecimento de materiais e os serviços de instalação, ligação junto a rede e reator eletro-

eletrônico. 
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6 PARTE VI 
EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES 

6.1 Banco e canteiro central 

 Banco e canteiro central executado inloco, com acabamento em cimento liso queimado, 

selado com hidrofugante a base de silano-siloxano, conforme detalhe contido em projeto 

executivo. 

 Inicialmente, procedido a locação do equipamento, deverá ser fixado o preenchimento 

com tijolos cerâmicos furados conforme posição indicada em detalhamento.  

 Procedido o enchimento do mobiliário, deverá ser executado o capeamento com 

concreto 20 MPa, reforçado com tela metálica tipo Q-138 de ferragens de 4,2mm, espaçados a 

cada 10cm, para evitar fissuras por retração. Durante a execução da caixaria para concretagem 

do capeamento, executar detalhe de friso inferior nos mobiliários, a fim de instalar as 

mangueiras LED de efeito, o qual deverá possuir ramal elétrico de espera, para sua instalação 

posterior a execução dos bancos e canteiros. 

 Removidas as caixarias do capeamento do mobiliário, deverá ser executado o 

acabamento do mobiliário, devendo ser lixado as linhas de demarcação da caixaria e 

preenchidos as bicheiras que provenientemente ocorram, para após então, ser procedido do 

acabamento com cimento queimado.  

 Finalizado e curado o capeamento e o acabamento com o cimento queimado, os 

mobiliários deverão serem limpos, com a remoção de poeira e resquícios de material 

proveniente da execução para receber sistema de proteção para concreto aparente, que 

impeçam a penetração de íons cloretos e CO2 e ao mesmo tempo permitam a saída de vapor 

d’água sob pressão contido no concreto. Este sistema deverá ser composto por pintura 

hidrofugante a base de  silano/siloxano e verniz acrílico. 

 Para finalizar, deverá ser fixado junto ao friso inferior dos mobiliários, mangueira LED de 

alto brilho, idêntica ao utilizado na iluminação de efeito do painel do memorial, fixadas através 

de grampos inoxidáveis ou ferragens de espera. As mesmas, aós sua fixação, deverá ser ligada 

junto as esperas, previamente previstas anteriormente a execução da concretagem de 

capeamento, o qual deverá estar ligada em circuito único que ligará todas as iluminações de 

efeito (postes de 4,5m e mangueiras de iluminação cênica). 

6.1.1 Medição e pagamento 

A medição será feita por metro linear banco e canteiro executado, após aceite das 

condições executivas pela fiscalização. 

O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o 

fornecimento de materiais e os serviços de instalação, caixaria p/ capeamento do concreto, 

pintura de proteção com hidrofugante e ligação da iluminação de efeito junto a rede e reator 

eletro-eletrônico. 
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6.2 Lixeira 

A lixeira será composta por balde em polietileno de 50L, com tampa na cor verde ou 

laranja, todas impreterivelmente na mesma cor. 

 

 

 
Lixeira 50L em polietileno, sem suporte 

 

A lixeira deverá ser fixada em suporte de aço galvanizado a fogo com pintura 

eletrostática a pó na cor preta ou tinta epóxi com base de alcatrão de hulha e parafusados em 

bloco de concreto conforme detalhe em projeto. 

6.2.1 Medição e pagamento 

A medição será feita por unidade instalada. 

 O pagamento será realizado pelo preço unitário contratual, que remunera o 

fornecimento e instalação do equipamento, inclusive o poste em aço galvanizado com a pintura 

de proteção, e base de concreto. 

 

6.3 Academia ao ar Livre 

Os equipamentos da Academia ao Ar Livre, deverão antes de serem instalados, ter sua 

base previamente construída para a instalação, conforme fixação descrita por equipamento.  

São elas, do tipo por Parabolt, e tipo Cadeirinha. 

Todos os equipamentos, deverão ser na cor predominante alaranjado com as demais 

peças na cor verde. 

CADEIRINHA 

Fabricada em aço com barras roscadas na ponta, com 80 cm de altura e Ø de 30 cm. 

Procedimentos de instalação: 

- Demarcar o solo com uma base de 50x50cm.  

- Rebaixar a área interna da marcação em 10cm. 

- Perfurar o centro da área demarcada em 35 cm de diâmetro e 80 cm de profundidade. 
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PARABOLT 

Fabricado em aço baixo carbono com acabamento zincado branco, com Bitola de 3/8” e 

comprimento de 2 ½” 

Os equipamentos com fixação por Parabolts são equipados com uma estrutura própria 

para a utilização do chumbador.  

Para a fixação, perfurar o concreto onde será acondicionado o equipamento e introduzir 

o Parabolt parafusando-o. 

A espessura da Base de Concreto deverá ser de, no mínimo, 10 cm. 

A medição dos equipamentos será feita por unidade instalada. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento 

do material e execução do serviço. 

 

6.3.1 Simulador de surf (duplo) 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 2”, 3”½, 4” e tubo 

retangular 50x30mm, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta 

resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e 

porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. 

 

 

6.3.1 Simulador de Esqui (triplo) 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1”½, 2”½ e 

tubo retangular de 50x30mm, manoplas emborrachadas, pedaleira 

em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões 

em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e porcas 

antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. 

 

 

6.3.2 Multiexercitador 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de 2" 1/1. Pinos 

maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura 

eletrostática a pó, batentes de borracha, solda mig; cortes a laser. 

Tipo de instalação: Parabolt. 
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6.3.3 Simulador de remada sentada (simples) 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1”¼, 2” e tubo 

retangular 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, 

banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta 

resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos. 

Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. 

 

 

 

6.3.4 Simulador de caminhada (duplo) 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 1”¼ e 2”, 

pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, 

tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e 

porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. 

 

 

6.3.5 Rotação vertical (triplo) 

 

Fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 4” e tubo 

quadrado de 50x50mm, pintura eletrostática de alta resistência, 

tampões em aço para proteção dos rolamentos. Parafusos e porcas 

antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. 

 

 

 

6.3.6 Medição e pagamento 

A medição dos equipamentos deverá ser feita por unidade instalada. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir o fornecimento e 

instalação, inclusive transporte e base em concreto. 

 

6.4 Totem funerário 

 Elemento pré-moldado, fabricado em concreto armado, conforme dimensões 

detalhadas em projeto, em forma metálica ou de compensado plastificado, a critério do 
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construtor, desde que siga fielmente as dimensões e os elementos detalhados em projeto 

executivo.  

 

 
Totem funerário (Renderização do modelo detalhado) 

 

 Após a cura do elemento pré-moldado em concreto, os mesmos deverão ser revestidos 

com granito claro quartzo ou branco siena de 25mm, sendo executado junção em 45º, nas 

quinas para perfeito acabamento. Após a colagem da peças, deverá ser realizado chanfro de 

5mm nas quinas coladas, afim de evitar a quebra em caso de pancadas com as mesmas. 

 A parte inferior do totem, deverá ficar livre de revestimento granítico, para ter contato 

direto com o solo e/ou tampa da caixa funerária, quando demarcada em projeto. A base, é 

importante para evitar o tombamento do totem, perante a declividade do terreno projetado. 

 As placas de granito, deverão ser coladas ao corpo de concreto do totem, através de 

cimento colante  AC-III, especial para a fixação de mármore e granito. 

 As mesma, receberão inscrição a serem executadas com micro-retífica, com os nomes 

indicados nos túmulos prospectados pela PMI, em fonte especial detalhada a parte, com a 

dimensão e a diagramação dos inscritos.  

6.4.1 Medição e pagamento 

A medição dos totens funerários deverá ser feita por unidade instalada. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir a execução da 

peça, o revestimento granítico, instalação em posição, inclusive transporte e descarga do 

elemento e a inscrição em granito. 

 

6.5 Caixa funerária 

 Conforme indicado em implantação de projeto, abaixo de alguns totens funerários, 

deverá ser implantada caixa funerária hermética pré-moldada em concreto armado, para guarda 
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permanente dos resquícios funerários, encontrados durante a abertura dos jazigos e covas 

funerárias não identificadas,  anteriormente ao início das obras do memorial. 

 As caixas deverão ser produzidas fora do sítio da obra, devendo ser somente instalada 

no local, após abertura de cova de instalação e execução de lastro de brita. 

 Executar as caixas pré-moldadas, em formas plastificadas para adquirir lisura e 

estanqueidade, com reforço lateral e de fundo com tela metálica de aço soldado Q-138 

(ferragem de 4,2mm e malha de 10cm), para ser preenchido com concreto usinado 20MPa, 

devendo o mesmo ser perfeitamente adensado, afim de evitar a criação de bicheiras na 

estrutura. As tampas, deverão serem produzidas da mesma maneira que as caixas, utilizando 

como estrutura do concreto armado, ferragem de reforço de 6,3mm, em malha de 10cm de 

espaçamento. No bordo da tampa, onde haverá o toque da caixa, deixar espera de 01cm de friso 

para encaixe junto a caixa, onde será selado com grout.  

 O concreto utilizado para a produção das peças, deverá ser incrementado com aditivo 

impermeabilizante, para conferir estanqueidade e evitar problemas de infiltração no interior da 

caixa após sua instalação no memorial. 

 Após a execução do aterro e locação do projeto geométrico, deverão ser abertas covas 

nos pontos demarcados, com 10 cm de sobressalência laterais para facilitar o içamento da caixa 

até a posição desejada. Com as covas abertas, o fundo deverá ser preenchido com lastro de brita 

n°2 com aproximadamente 5cm de espessura, afim de corrigir a base de apoio do fundo da caixa 

e acumular umidade descendente em períodos de chuva.  

 As caixas pré-moldadas deverão ser instaladas a -1,10m em referência a cota mediana 

do centro geométrico do totem funerário, na declividade do aterro do memorial (ver detalhe de 

projeto para facilitar compreensão). 

 Após a instalação, das caixas em sua posição, deverá ser procedido do preenchimento 

da cova nas laterais, sendo apiloado a cada 20cm de terra que for preenchido. Quando chegar a 

cota de topo da caixa, antes de fechá-la com a tampa, posicionar em seu interior, as urnas 

funerárias em poliestireno junto ao material funerário mantido em container desumidificado, 

verificando durante o procedimento, a identificação do material, conforme orientações do 

corpo técnico da PMI, que será responsável pela salva-guarda deste material até então. 

 Na sequência, assentar argamassa de grout no topo da caixa, para realizar o 

estaqueamento da caixa, para quando a mesma for fechada com a tampa pré-moldada. Nas 

laterais da tampa, deverá ser procedido o reforço do isolamento com a mesma argamassa de 

grout. 

 Prosseguindo o processo executivo da obra, o totem funerário deverá ser posicionado 

sobre a tampa, e o aterro ser complementado no trecho de abertura da cova para assentamento 

da caixa funerária, estando identificado no totem funerário, que ali há material fúnebre de 

guarda perpétua.    

6.5.1 Medição e pagamento 

A medição das caixas funerárias deverá ser feita por unidade instalada no local. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir a execução da caixa 

e tampa, instalação em posição, inclusive transporte e descarga do elemento e o lastro de brita. 
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6.6 Monumento “O Pescador” 

 Monumento “O Pescador”, composto por tubo e chapa de aço corten de 9mm 

recortado a laser em formato de barco planificado e vela, vidro laminado 10mm, recortado em 

formato do pescador tarrafeiro, e parafusos de fixação com capa, em aço inoxidável. 

 

 
Monumento “O Pescador” (renderização do modelo projetado) 

 

 Os formatos de corte a laser, serão fornecidos em arquivo digital pelo autor do projeto 

quando sua execução. 

 Os elementos do monumento, deverão serem fixados junto ao solo, em base de 

concreto armado, em tubo de concreto 300mm, preenchido com concreto 20MPa, através de 

perfis 2 perfis “L”, fixados a base e a estrutura do monumento com parafusos e porcas de 

travamento. Esta base (barcação), deverá estar posicionada no centro geométrico do canteiro 

(ponto de referência 01, na planta de locação georreferenciada). 

 Outra base em concreto, deverá ser executada para a fixação do mastro (tubo de aço 

corten), que irá compor a “vela” do barco que compõe o monumento. 

 O “pescador”, elemento em vidro laminado 10mm, executado através de recorte 

especial, deverá ser ficado em sua parte inferior, através de parafusos com capas, em aço 

inoxidável. 

 Junto ao mastro, deverá ser instalado corda naval de 16mm, como elemento 

decorativo do monumento. 

 A ponta da barcaça, deverá estar posicionada para o sentido nordeste (NE).  

 O mastro e as velas, deverá estar posicionados para o sentido norte (N). 

 Após sua instalação, deverá ser conferido a estabilidade dos componentes e a perfeita 

fixação dos mesmos entre si, afim de evitar que se soltem, caiam ou permitam acidentes.  

6.6.1 Medição e pagamento 

A medição do monumento “O Pescador”, deverá ser feito por unidade instalado no local, 

após o aceite pela fiscalização. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir dos os elementos 

que o compões, inclusive a base, transporte até o local e descarga do mesmo. 
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7 PARTE VII 
SINALIZAÇÃO 

7.1 Sinalização Horizontal 

Sinalização horizontal é o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o 

revestimento de uma via, de acordo com a resolução n°236/07, afim de propiciar condições de 

segurança e de conforto ao usuário da via. 

O projeto de sinalização viária, considerou as seguintes definições para os elementos de 

sinalização viária horizontal: 

- Linhas longitudinais: separam e ordenam os fluxos de tráfego e regulamentam a 

ultrapassagem, conforme a cor. 

a) Linhas contínuas: servem para delimitar a pista e separar faixas de tráfego de fluxos 

veiculares de mesmo sentido ou de sentidos opostos de circulação, conforme a cor. 

d) Inscrições no pavimento: setas direcionais, símbolos e legendas usadas em 

complementação ao restante da sinalização horizontal, para orientar e advertir o condutor 

quanto às condições de operação da via. 

No projeto, será utilizado pintura aplicadas nas cores amarela e branca conforme 

indicado em implantação.  Será utilizada tinta refletiva acrílica com microesferas de vidro, para 

uma vida útil provável de 2 anos. 

Para aplicação de tintas: 

- Processo de aplicação mecânica: equipamento autopropelidos com compressor de ar, 

tanques pressurizados para tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e semeador para 

microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, sequenciador automático, pistolas, discos 

delimitadores de faixas, balizadores e miras óticas. 

Processo de aplicação manual: compressor de ar, com tanques pressurizados para 

tintas, mexedores manuais, tanques para solventes e pistolas manuais a ar comprimido. 

A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e pintura. 

A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa 

prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento. 

A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-

marcação, através dos quais o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A 

locação deve ser feita com base no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as 

faixas, símbolos e legendas. 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo 

com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. As tintas devem 

ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do material. 

O fornecimento e implantação de tachões refletivos devem atender aos critérios e 

indicações de projeto referentes à seleção dos locais para aplicação, posicionamento, 

distribuição, tipo e característica dos dispositivos aplicáveis.  

Devem ser fornecidos em embalagem apropriada que apresente, bem visível, as 

seguintes informações:  
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− Nome e endereço do fabricante;  

− Nome do produto;  

− Especificações a que satisfaz;  

− Número do lote de fabricação;  

− Data de fabricação;  

− Dimensões das peças.  

Devem apresentar no seu corpo, em relevo, o nome do fabricante.  

O corpo das peças pode ser de resina sintética à base de poliéster ou plástico acrílico, 

tipo metil-metacrilato, preenchido por composto de alta aderência ou qualquer outro material 

plástico, que apresente alta resistência a impacto e a uma carga de compressão de no mínimo 

15.000kgf, conforme ensaio de resistência à compressão constante da NBR 14636.  

O tachão não pode apresentar manchas, nem penetração de água no elemento 

refletivo, de acordo com ensaio de resistência à penetração de água, constante da NBR 14636.  

Os seus elementos refletivos devem ter as cores em conformidade com os requisitos 

descritos no item 6.2.4 da ASTM D 4280.  

Quanto ao desempenho da retrorrefletividade, são classificadas em:  

− Tipo IV: tachão de esfera de vidro espelhado.  

No formato retangular, devem ser abulados, sem quinas retas e com dimensões do 

corpo de:  

− Largura situada no intervalo de 140 mm a 160 mm;  

− Comprimento situado no intervalo de 230 mm a 250 mm;  

− Altura situada no intervalo de 40 mm a 55 mm;  

− Área mínima do elemento refletivo de 35 cm².  

A fixação é feita por meio mecânico-químico através de, no mínimo, dois pinos 

metálicos, que são constituídos de aço carbono galvanizado, devendo apresentar a forma de 

parafuso de cabeça tipo francesa, podendo ser revestidos pelo material do corpo, e 

apresentando roscas ou aletas em sua parte externa. As dimensões do pino devem ser 

compatíveis com as do tachão.  

A cola aplicável é aquela recomendada pelo fabricante, respeitando-se as limitações de 

temperatura determinantes de alterações do pavimento.  

A cola utilizada para fixação deve oferecer perfeita aderência do tachão ao pavimento 

asfáltico ou de concreto, devendo ter um tempo de secagem que permita a liberação do tráfego 

em, no máximo, trinta minutos.  

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente 

examinado e aprovado, sem o que não é dada a autorização para o seu início.  

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser 

necessários para a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos necessários à 

implantação de tachões compreendem: martelete com broca acoplada e acionado por ar 

comprimido ou corrente elétrica para fixação, acessórios para limpeza, marcação, medição e 

compressão, tais como: vassoura (mecânica e/ou manual), furadeira, espátula, linha de nylon, 

cordel, trena e martelo de borracha.  

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança do 

serviço é da executante.  
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Previamente à execução dos serviços, deve ser feita a marcação dos locais de aplicação 

conforme indicado em projeto. 

  
Modelo tachão Modelo tacha 

  

Previamente à implantação das tachas e tachões, deve ser feito o preparo e limpeza da 

superfície do pavimento, deixando-o livre de quaisquer resíduos, manchas de óleo ou graxa.  

Para implantação das tachas e tachões é feito a perfuração do pavimento, com 

equipamento adequado de maneira a garantir que o orifício tenha profundidade suficiente ao 

acondicionamento do pino. Limpeza dos orifícios, bem como do local de assentamento, com 

utilização de ar comprimido para evitar a contaminação do material de fixação. Aplicação da 

cola sobre o pavimento, no local de colocação do corpo do tachão, sendo que o adesivo deve 

preencher totalmente as cavidades do orifício.  

Encaixe dos pinos nos orifícios executados. Até a secagem final da cola, os elementos 

refletivos devem estar cobertos com fita adesiva, de forma a evitar perda de retrorrefletividade.  

Na fixação das tachas e tachões, deve ser garantida uma aderência uniforme na 

superfície do pavimento, evitando trechos do corpo em balanço. Para promover adequada 

fixação, comprimir o tachão com emprego de martelo de borracha. Eventuais excessos de cola 

devem ser totalmente removidos.  

 

7.2 Sinalização Vertical 

A sinalização vertical será constituída por placas de regulamentação, advertência e de 

indicação (turística). As formas e cores das placas de sinalização estão especificadas no anexo II 

do regulamento do Código Nacional de Trânsito. 

As chapas metálicas, depois de cortadas nas dimensões finais, tem os cantos 

arredondados, exceto as placas octogonais. 

Deverão serem constituídas em chapa de aço laminado a frio n°16 (tratada), submetidas 

a uma decapagem por processo químico a fim de proporcionar boa aderência à película de tinta. 
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Qualquer que seja o processo de decapagem, as placas devem ser suficientemente lavadas e 

secas em estufas de modo a remover qualquer resíduo de produto químico.  

As placas refletivas deverão ser constituídas em chapa metálica o qual possuirá uma 

demão de “wash-primer’, à base de cromato de zinco, se for alumínio, ou uma demão de 

“Primer” à base de Epóxi’, se for de aço. A face principal da placa é executada em película com 

esferas inclusas, não apresentando rugas, bolhas ou cortes. O verso da placa recebe uma demão 

de tinta esmalte sintético na cor semi-fosca. 

Os postes são confeccionados de tubo de aço galvanizado de dimensões Ø 11/2’x 3,20m 

e parede de 0,3cm. Possuem as extremidades superiores fechadas por tampa soldada de aço 

galvanizado de espessura 3/16’, 2(duas) aletas de aço galvanizado de dimensões 3/16x5x10cm, 

soldados com ângulo de 180º entre si a 5 cm das extremidades inferiores e 2(dois) furos de Ø 

8,5 mm com eixos paralelos distantes das extremidades superiores de 3 cm e 36 cm, 

respectivamente.  

Para a execução das placas de sinalização serão realizados os seguintes procedimentos: 

- Limpeza do local de instalação: 

- Varredura completa da local, para retirada de detritos maiores; 

- Locação da obra: 

Após os serviços preliminares será procedida a locação de toda a obra seguindo 

rigorosamente as indicações do projeto. 

Afim de evitar erros de locação da sinalização e avarias no pavimento dos passeios, as 

bases das placas (tubo + base de concreto) deverão ser executadas e fixadas em sua posição, 

conforme projeto de sinalização viária, previamente a realização de pavimentação dos passeios, 

de forma a deixa-la oculta no pavimento (abaixo dele). Deve atentar-se quando as dimensões 

dos tubos, afim de evitar incompatibilidade após sua instalação, nos suportes destinados a 

suportar 2 placas sobrepostas (uma acima da outra). 

Como base de suporte, deverá ser fixado de tubo de concreto 40 cm de profundidade, 

preenchido com concreto fck=15 MPa., o qual será instalado o poste que travará a massa 

consolidada, junto a haste de travamento. Para a colocação das placas, os postes deverão estar 

alinhados vertical (prumo) e horizontalmente. 

As placas deverão ser fixadas através de 2 (dois) parafusos galvanizados de cabeça 

francesa Ø 5/16x2/1/2’ com arruelas e porcas sextavadas.  

Em casos onde não há previsão de instalação de poste e base, a placa de sinalização 

deverá ser fixada a elemento a 2,10m de sua parte inferior ao solo, através de cinta de aço 

galvanizado de 200mm. 

Os serviços deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação de veículos no 

sistema viário. A firma executante deverá verificar previamente as condições de “campo” do 

local indicado no projeto. As interferências subterrâneas e aéreas deverão ser observadas 

visando uma perfeita instalação e uma boa visualização da sinalização. As seguintes condições 

de “campo” deverão ser observadas antes de iniciar os serviços: 

- Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis 

tubulações. 
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- Posição dos poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial, incluindo 

suas prováveis tubulações. 

- Posição de caixas de registros, hidrantes de rede d’água, incluindo suas prováveis 

tubulações poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial, incluindo suas 

prováveis tubulações. 

- Posição dos postes da rede elétrica, telefônica e iluminação pública.  

-  Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como de luminárias. 

- Posição de árvores e arbustos.  

- Posição de marquises e estruturas destinadas à propaganda dos edifícios 

circunvizinhos. 

- Posição dos rebaixamento de meio-fio. 

O danos causados às redes de concessionárias, órgãos públicos ou terceiros correrão 

por ônus e sob responsabilidade da firma executante. 

7.3 Medição e pagamento 

A medição será realizada por unidade instalada de poste e base, sendo realizada o 

pagamento, conforme preço unitário contratual por estrutura instalada. 

A medição das placas, será realizada por m² de placas instaladas, após o aceite das 

mesmas pela fiscalização. 

O pagamento remunera o fornecimento, instalação e acessórios necessários a instalação 

da sinalização vertical. 

 

7.4 Balizador tipo “Olegário” 

Balizador tipo Olegário, em tubo de aço galvanizado ∅90mm (espessura de parede de 

3mm) e sistema de ancoramento com barra chata, com pintura PU na cor Grafite aplicado sobre 

base primer. 

Deverá ser chumbado a base de concreto 15 MPa, conforme indicado em detalhe de 

projeto. 

 
Balizador tipo Olegário – Protótipo Comercial 
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7.4.1 Medição e pagamento 

A medição dos balizadores deverá ser feita por unidade instalada. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

com equipamentos, mão-de-obra, carga, transporte, fixação e colocação. 
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8 PARTE VIII 
PAISAGISMO 

8.1 Preparo dos canteiros e plantio 

Toda a área a ser plantada deve encontrar-se limpa e desobstruída de entulhos, sem mato 

e ervas daninhas (inclusive suas raízes). 

Em casos de infestação muito severa de alguma invasora agressiva, realizar capina 

química com herbicida específico. Caso haja necessidade é aconselhável que se repita a 

aplicação deste produto após a germinação das sementes existentes no banco de sementes do 

solo. 

Revolver a terra, promovendo assim, a descompactação de alguma possível camada 

compactada existente no perfil do solo, destorroamento e aeração do solo. A profundidade 

desejada para a realização desta prática é de aproximadamente 30cm. 

Retirar os torrões remanescentes desta operação, pois os mesmos podem comprometer 

o desenvolvimento das raízes, prejudicando o crescimento das plantas. 

Realizar o nivelamento da área deixando-se o terreno regularizado ao nível de plantação 

definido no projeto. Caso haja necessidade de se acrescentar um volume muito grande de terra 

(grande profundidade), é aconselhável a utilização de terra de enchimento para este fim. 

Cobrir o terreno nivelado com uma camada de terra para plantio, na espessura mínima 

de 10cm onde serão plantadas as forrações e os arbustos. Na área onde serão plantadas 

espécies de maior porte (árvores e palmeiras) deverão ser abertas covas de 100cm x 100cm x 

100cm e essas deverão ser preenchidas com terra preparada da seguinte forma: 

- 1/3 de esterco de curral bem curtido. 

- 1/3 de argila fina e limpa (não sendo aceito o saibro). 

- 1/3 de terra com coloração de vermelho escuro a marrom, retirada de camada 

superficial (de 50 a 100 cm de profundidade, não mais que isso) de boa qualidade. 

Este material deverá ter mistura homogênea e estar isento de pragas e ervas daninhas. 

 

Caso a terra existente não seja de boa qualidade, esta deverá ser substituída por uma 

terra mista que apresente as seguintes características: textura média, leve, friável e permeável, 

possibilitando assim o bom desenvolvimento de raízes e plantas. Deve-se adicionar a esta terra 

as mesmas quantidades de fertilizantes citadas acima. 

Deve-se tomar muito cuidado para não utilizar uma terra com inóculo de pragas e/ou 

doenças do solo, as quais na maioria das vezes são de difícil controle. Esta, ainda deve ser isenta 

de sementes e ervas daninhas. 

ABERTURA DE COVAS 

As covas deverão ter dimensões de 100cm x 100cm com 100cm de profundidade. Se a 

terra retirada durante a abertura das covas for de boa qualidade, poderá ser reaproveitada, 

devendo ser preparada como descrito acima. 

Caso a terra existente não seja de boa qualidade, esta deverá ser substituída por uma 

terra mista que apresente as seguintes características: textura média, leve, friável e permeável, 

possibilitando assim o bom desenvolvimento de raízes e plantas. Deve-se adicionar a esta terra 

as mesmas quantidades de fertilizantes citadas acima. 
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Deve-se tomar muito cuidado para não utilizar uma terra com inóculo de pragas e/ou 

doenças do solo, as quais na maioria das vezes são de difícil controle. Esta, ainda deve ser isenta 

de sementes e ervas daninhas. 

FORNECIMENTO DE MUDAS 

As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

Árvores - com porte e copa simétrica uniforme. As espécies nativas deverão ser de 

procedência de viveiros; 

Forrações: Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade 

fitossanitária, além de estarem bem enraizadas. 

PLANTIO 

As vegetações de paisagismo, deverão ser plantadas na seguinte sequência: 

01. Preparar a terra no mínimo 20 dias antes do plantio; 

02. Testar a drenagem natural do terreno, preenchendo as covas com água; 

03. Plantar primeiro as árvores e palmeiras, seguidas dos arbustos e posteriormente as 

forrações 

04. Tutorar (escorar) árvores e palmeiras; 

05. Regar abundantemente. 

O plantio deverá respeitar os espaçamentos especificados no projeto sobre o solo 

previamente preparado, adubado e nivelado. 

Após o plantio, o solo deverá receber uma cobertura vegetal morta (“mulching”), que 

poderá ser cepilho de madeira, bagaço de cana curtido, apara de grama ou outro tipo qualquer, 

em uma espessura de aproximadamente 3cm. 

Todo o jardim deve ser abundantemente regado após o plantio. A rega, apesar de imediata, 

não deve ser feita nas horas de maior insolação. Deve ser feita presencialmente nas primeiras 

horas da manhã e ao cair da tarde. 

Durante os primeiros 60 (sessenta) dias após o final do plantio, deve-se fazer manutenção 

(limpeza de pragas e substituição das espécies mortas e doentes), desinfecção fitossanitária, 

adubação de cobertura com adubo químico (50gr/m² de NPK 10-10-10) e orgânico (50gr/m² de 

torta de mamona), obedecendo-se à frequência de visita da equipe de jardineiros a cada 15 

(quinze) dias consecutivos. 

Importante: O projeto dos canteiros deverá ser previamente aprovado pela PMI 

 

8.2 Grama Esmeralda (Zoysia japônica) 

A grama-esmeralda tem folhas estreitas, pequenas e pontiagudas, de coloração verde 

intensa. É rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima.  

 

https://www.jardineiro.net/glossario/caule
https://www.jardineiro.net/glossario/solo
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Zoysia japônica – Grama Esmeralda 

 

As placas de grama devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade 

fitossanitária, além de estarem bem enraizadas. 

Os slots onde foram implantados placas modulares de pisograma, deverão também 

receber preenchimento com a grama esmeralda. A execução deste serviço, deverá ser 

procedida, após a execução do pavimento, sobre colchão de areia grossa de 3cm. 

8.2.1 Medição e pagamento 

A medição do plantio de grama esmeralda, se dará por metro quadrado plantado, após 

aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da grama ao terreno. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até 

o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega. 

 

8.3 Grama amendoim (arachis repens) 

 Planta herbácea perene, rasteira, com altura em torno de 20 a 25 cm de altura, muito 

ramificada, com entrenós marcados. Folhas compostas verdes  de folíolos ovais e flores 

pequenas amarelas que surgem na primavera e são um complemento a mais na decoração dos 

espaços. 

 Pode ser cultivada em quase todo o país, em regiões de clima ameno a quente. Tem 

pouca tolerância ao frio. Aprecia locais ensolarados e é adequada a áreas sem pisoteio (canteiros 

ornamentais). 

 
Grama-amendoim (arachis repens) 
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 Para cultivar, projetar primeiro o espaço, delimitando com separador de grama. 

Preparar o terreno, aerando bem o solo, adicionando composto orgânico e adubos orgânicos de 

gado bem curtido, cerca de 1 kg/m2, incorporando bem e nivelando para o plantio. 

 Deverá compor o canteiro central do memorial, onde será instalado o monumento “O 

Pescador”. 

 

8.3.1 Medição e pagamento 

A medição do plantio de grama amendoim, se dará por metro quadrado plantado, após 

aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da grama ao terreno. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até 

o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega. 

 

8.4 Coroa-de-Cristo (Euphorbia milii) 

Coroa-de-cristo é um arbusto espinhoso originário de Madagascar muito difundido 

no Brasil, onde é utilizado como planta ornamental e como proteção em cercas vivas. Também 

é conhecida como colchão-de-noiva, dois-irmãos, coroa-de-espinhos, martírios, duas-amigas, 

coroa-de-nossa-senhora e dois-amigos. 

Consiste em um arbusto perene de até 2 metros de altura, bastante ramificado, com 

longos ramos contorcidos, providos de numerosos espinhos afiados em forma de agulhas, 

medindo cerca de 3 centímetros de comprimento. 

 
Euphorbia milii – Coroa-de-Cristo 

 

A planta é semi-herbácea, e apresenta espinhos rígidos e folhas concentradas 

principalmente na parte superior dos ramos. Possui pequenas inflorescências protegidas por 

brácteas de coloração vermelha, podendo apresentar variedades de coloração amarela que 

dependendo da insolação se tornam levemente róseas. 

 Devem ser cultivadas a pleno sol, de preferência em solos férteis e com regas periódicas, 

mas se adaptam facilmente depois de estabelecidas em solos fracos e com pouca água. O seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espinho_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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manuseio deve ser sempre realizado com luvas grossas e com bastante cuidado, devido tanto a 

presença dos numerosos espinhos, como por apresentar um látex tóxico, que pode provocar 

irritação nas mucosas dos olhos, na boca e na pele. Multiplica-se facilmente no inverno por 

estacas. 

As mudas para plantio, deverão possuir entre 50 e 70cm, sendo plantados na 

proporção de 2 mudas por m² do canteiro delimitado. 

8.4.1 Medição e pagamento 

A medição do plantio de coroa-de-cristo, se dará por metro quadrado plantado, na 

proporção de 2 mudas por metro quadrado de canteiro, após aceitamento pela fiscalização, das 

condições de plantio e adaptação da muda ao terreno. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até 

o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação e rega. 

 

8.5 Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) 

 Também conhecida como sebipira, é uma árvore de grande porte, nativa do Brasil, 

perenifólia, chegando a medir 28 metros de altura (normalmente entre 6 e 18 metros), com até 

20 metros de diâmetro da copa arredondada e muito vistosa. Facilmente confundida com o pau-

brasil ou pau-ferro pela semelhança da sua folhagem, é muito usada para arborização em várias 

cidades brasileiras. 

 
Caesalpinia pluviosa – Sibipiruna 

 

As mudas para plantio, deverão possuir entre 2 e 4 metros de altura, sendo plantados 

na área do passeio, junto ao memorial (04 mudas). 
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8.5.1 Medição e pagamento 

A medição do plantio de Sibipiruna, se dará por muda plantada, após aceitamento pela 

fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até 

o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda 

e rega. 

 

8.6 Ipê-Roxo (Handroanthus avellanedae) 

Planta decídua característica de formações abertas da floresta pluvial do alto da encosta 

atlântica, a espécie possui cerca de 20-35 m de altura e tronco com 60-80 cm de diâmetro. As 

folhas são compostas palmadas. 

 

  
Handroanthus avellanedae – Ipê-Roxo 

 

As flores são reunidas em inflorescências terminais, com coloração roxa e, raramente, 

branca. Os frutos são vagens que contêm sementes aladas, próprias para a dispersão pelo vento. 

Floresce durante os meses de agosto e setembro e a maturação dos frutos ocorre a partir do 

final de setembro até meados de outubro. Além disso, produz, anualmente, grande quantidade 

de sementes. Entre Agosto e Outubro) ocorre a queda das folhas, a floração e após alguns dias 

as folhas voltam a brotar.  

Os Ipês são árvores muito utilizadas no plantio em calçadas, por sua florada exuberante 

e também pelo fato de não causar danos a calçada. 

É recomendado a adubação (adubo orgânico ou químico) para fortalecer a muda. 
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As mudas para plantio, deverão possuir entre 2 e 4 metros de altura, sendo plantados 

na área do passeio, junto as vagas de estacionamento e academia (06 mudas). 

8.6.1 Medição e pagamento 

A medição do plantio de Ipê-roxo, se dará por muda plantada, após aceitamento pela 

fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até 

o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda 

e rega. 

 

8.7 Palmeira Rabo-de-Raposa (Wodyetia bifurcata) 

 Apresenta estipe único, cinzento, elegante, com diâmetro de cerca de 25 cm, anelado e 

em formato colunar ou de garrafa. Suas folhas são grandes, verde-claras, arqueadas, pinadas e 

com numerosos folíolos que irradiam em todos os ângulos a partir da raque central. Assim, elas 

tem o aspecto plumoso de escova de garrafa, ou cauda de raposa, como o nome diz. Sua copa é 

composta por 8 a 10 folhas. Da base da copa, surgem as inflorescências, com milhares de flores 

branco-creme. Os frutos que se seguem são elípticos, vermelhos quando maduros e com uma 

única e grande semente.  

 

 
Wodyetia bifurcata – Palmeira Rabo-de-Raposa 

 

 É capaz de autofecundar-se, gerando sementes férteis. As mudas pequenas ainda 

podem ser plantadas sob sol pleno, ao contrário da maiorias das outras espécies de palmeiras. 
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 Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em solos drenáveis, enriquecidos com 

matéria orgânica e irrigados regularmente no período de crescimento. Após adulta, esta 

palmeira apresenta excelente resistência à estiagem, tolera maresia e ventos. 

8.7.1 Medição e pagamento 

A medição do plantio de palmeira Rabo-de-Raposa, se dará por muda plantada, após 

aceitamento pela fiscalização, das condições de plantio e adaptação da muda ao terreno. 

O pagamento será feito por preço unitário proposto, devendo incluir todas as despesas 

relativas a mão-de-obra para plantio, equipamentos necessários para o serviço, transporte até 

o local da obra, fixação e inclusive, solo vegetal, adubação, escoramento (tutoramento) da muda 

e rega. 
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9 PARTE IX 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Limpeza Final da Obra 

Todos os espaços da obra após a conclusão de todos os serviços, deverão ser varridos, 

limpos e posteriormente lavados pela CONTRATADA. Os entulhos serão removidos da obra 

conforme local selecionado pela fiscalização. Após a limpeza, será procedida rigorosa verificação 

das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e equipamentos. 

Deverá ser utilizada água limpa, vassouras com cerdas, pás, baldes, vassouras, carrinho 

de mão e demais materiais que permitam a perfeita limpeza da obra. 

Deverão ser utilizados equipamentos como caminhão, retro-escavadeira, caminhão 

basculante, caminhão pipa dotado de mangueira e bomba de pressão e lavadores de pressão 

automáticos. 

 

9.2 Administração Local da Obra 

A contratada deverá manter durante a execução da obra um encarregado de obra, um 

engenheiro de obra e um engenheiro auxiliar para executar os serviços de administração local 

da obra, além de vigias para a segurança da obra. 

A mesma deverá providenciar a impressão do Diário de Obra, conforme modelo fornecido 

pela fiscalização, inserindo timbre próprio. Todos os assuntos referentes à obra deverão ser 

tratados através de anotações no diário de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito 

em duas vias, impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra. 

Compete à CONTRATADA manter o Diário da Obra no escritório da FISCALIZAÇÃO, 

registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, número de operários, ocorrências, 

com os detalhes necessários ao entendimento da FISCALIZAÇÃO, que aprovará ou retificará as 

anotações efetuadas pela CONTRATADA. 

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de 

cada parte diária, aos cuidados do engenheiro fiscal através do correio eletrônico ou outro meio 

combinado entre as partes.  

A contratada deverá proceder todos os serviços em conformidade com a legislação 

ambiental federal, estadual e municipal com especial atenção às normas técnicas e diretrizes e 

deliberações normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos resíduos sólidos da 

obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licenças do 

empreendimento. Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados 

pela construção do prédio, obedecendo à Norma específica e às determinações do município. 

Uma cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos, deverá ser entregue á fiscalização no 

primeiro dia de obra. 
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9.3 Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s  

A Empresa executora da obra será obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado 

ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto ao 

seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso. 

EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, 

deve ser confortável conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” da NR-09 da portaria no. 

25/94.  

 Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial 

da empresa fabricante ou importado e o n.º do CA (Certificado de Aprovação). Recomenda-se 

que ao adquirir um EPI o empregado exija da fabricante cópia do CA do EPI, e também cópia do 

CRF (Certificado do Registro de Fabricante) ou CRI (Certificado de Registro de Importador). 

 Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras de acordo c/ os serviços em 

execução: 

 

• Luva de Borracha 

• Luva de Raspa 

• Bota de Borracha 

• Botinha de Couro 

• Capacete de segurança 

• Cinto de segurança 

• Protetor auricular (abafador de ruído) 

• Protetor Facial 

• Coifa p/proteção de disco 

• Roupa 

• Máscara para pó (máscara filtradora) 

• Colete refletivo 

•   Óculos de segurança 
 

Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da existência no canteiro de 

extintores de incêndio de pó químico e CO², bem como uma farmácia e itens para primeiros 

socorros. 

 

9.3.1 Penalidade 

A falta de sinalização adequada e a falta de EPI’s para os trabalhadores da obra incorrerá 

no não pagamento do item e multa de 2% sobre o valor total do contrato além das sanções 

legais pertinentes. 

 


