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PROJETOS 

O Projeto de Urbanização e Pavimentação da Alça Viária – Trecho III até Trecho VI, que 

fará parte da Alça Viária Samambaial, foi desenvolvido através do levantamento cadastral, 

ensaios de solo e contagem de tráfego, fornecidos pela Prefeitura de Itapoá, sendo que, os 

projetos de pavimentação, geométrico, urbanização e sinalização, desta rua fazem parte dos 

documentos apresentados pela AMUNESC, juntamente com o Memorial Descritivo e 

Orçamento Estimativo. 

A execução de todos os serviços de pavimentação e sinalização, deverão obedecer 

rigorosamente aos projetos, materiais e procedimentos, especificados no memorial descritivo 

de modo a conseguir, com segurança, a obtenção de um produto final acabado de 

características ótimas durante o período de vida útil da obra a que se refere.  

O desmatamento e limpeza com remoção da camada vegetal da obra junto com a 

destinação deste material residual, bem como a obra de drenagem superficial serão executados 

pela Prefeitura de Itapoá e devem estar prontos antes do início da obra de pavimentação.  

Caberá ao Engenheiro Responsável da Contratada proceder à aferição das dimensões, 

dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto, com as 

reais condições encontradas no local. A ocorrência de erro na locação da obra projetada 

implicará, para a construtora, a obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados 

– as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 

fiscalização. 

O Cronograma da Obra deve ser flexibilizado conforme a demanda, por questões 

naturais ou até mesmo da oscilação da demanda de tráfego. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta prévia aos 

autores do projeto e fiscalização, por escrito, e com aprovação prévia da equipe técnica da 

caixa, caso houver alteração do orçamento, ou da funcionalidade do objeto 

 

 

 



 

 

 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e 

desmobilização do Canteiro de Obras, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, 

além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as 

normas a seguir: 

II. Manual de Pavimento Intertravado– ABCP, São Paulo, 2010.  

III. NBR 9780 - Peças de Concreto para Pavimentação – Determinação da 

Resistência à Compressão (Método de ensaio). 

IV. NBR 9781 - Peças de Concreto para Pavimentação – Especificação. 

V.  NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos. 

VI.  NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para 

elaboração de projetos e instalação; 

VII. NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da Construção. 

VIII. NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto; 

IX. Termoplástico EM-372; 

X. NBR 13159 – Material termoplástico aplicado por aspersão; 

XI. IPR 738 – DNIT; 

XII. E-321-0001 Celesc; 

XIII. Norma DNIT 104/2009 – ES, Norma DNIT 106/2009 – ES e Norma DNIT 108/2009 

- ES 

MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira qualidade e/ou 

atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela CONTRATADA; 

 

 

 



 

 

 

MÃO DE OBRA - A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 

corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de 

tecnicamente qualificada e especializada para o serviço; 

RECEBIMENTO - Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a execução dos 

trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas 

providências; 

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - Deverá estar disponível na obra para uso dos 

trabalhadores, visitantes e inspetores; 

DIÁRIO DE OBRA - Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela 

CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO; 

ENSAIOS - Deverão ser apresentados os seguintes ensaios, que poderão sofrer 

contraprova pela Prefeitura de Itapoá: 

• Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na pista 

pelos métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME 080/94; 

• Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada 

no projeto, adotando-se no mínimo a do Proctor Modificado; 

• Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNIT 

172/2016; 

• Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da 

compactação, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada, em locais aleatórios 

(métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). 

  

  



 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 

 

O projeto de pavimentação da obra em questão tem como objetivo definir a seção 

transversal do pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, 

estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores mínimos e ou máximas das 

características físicas e mecânicas destes materiais. 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra 

ou do serviço será do executante. 

A) CÁLCULO DO N CARACTERÍSTICO 

Para o estudo estimativo do N, utilizou-se a tabela do número de repetições 

característicos, conforme tabela abaixo: 

 

 

O valor obtido do Número “N” é típico de tráfego considerado Médio. 

O método de cálculo preconizado pela ABCP- Associação Brasileira de Cimento Portland 

para esta solicitação de tráfego é o Procedimento A, em função da utilização de bases 

granulares que geram estruturas mais seguras, adotando o princípio de que as camadas do 



 

 

 

pavimento a partir do subleito sejam colocadas em ordem crescente de resistência, de modo 

que as deformações por cisalhamento e por consolidação dos materiais reduzam a um mínio 

as deformações verticais permanentes. 

As espessuras a seguir recomendadas, visam, especialmente as bases de 

comportamento puramente granular. 

Assim sendo para “N” típico de 5,6 x105 e conforme Relatório de Análise do Solo 

apresentado pela Empresa Solos Ville – o subleito existente é constituído por Areia fina, com 

Índice de Suporte Califórnia,  ISCmín – 14,17%,  Expansão – 0,000% e Umidade ótima – 7,01%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRECHO – N-5,6 x 10¨5; ISC mín.– 14,17%,   

• Base – Brita Graduada Simples, e = 20 cm;   

• Cochim de Areia – 5cm; 

• Lajota Sextavada - 8 cm. 

 

  



 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 

 

1.1.1  PLACA DE OBRA 

Deverá ser utilizado para confecção das placas o “Manual de Cores e Proporções de 

Placas de Obra” da CEF – Caixa Econômica Federal. A localização da placa deverá ser definida 

juntamente a equipe de fiscalização. 

O manual é de domínio público, e está disponível no endereço eletrônico: 

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_P

lacadeObras.pdf 

 

1.1.2  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 

A mobilização e desmobilização de obra foi calculada em acordo com o Manual de 

Custos de Infraestrutura e Transporte – Volume 09 – Mobilização e Desmobilização de Obra.  

A distância de mobilização e de desmobilização considerada no cálculo foi de 80 km. 

Considerando que as principais pedreiras da região estão localizadas no Município de Joinville.  

O Manual de Mobilização de Desmobilização do DNIT adota metodologia de composição 

dos custos por meio da seguinte expressão: 

   

Onde: 

- CMob representa o custo de mobilização;  

- DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) - 80km;  

 



 

 

 

- K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem - 2;  

- FU representa o fator de utilização do veículo transportador - tabelado;  

- V representa a velocidade média de transporte, em km/h – 60km;  

- CH representa o custo horário do veículo transportador.  

O cálculo da mobilização e desmobilização da obra está apresentado na planilha de 

composição – composição 014. 

 

1.2. DEMOLIÇÕES 

1.2.1. DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS PAVIMENTADAS COM BLOCOS DE CONCRETO 

(PAVER) 

-Critério de Medição: Área de Pavimentação à ser demolido; 

- Execução: A demolição do pavimento Intertravado será feita com o uso de picareta, ponteira 

e enxada. Após remoção dos blocos de concreto, considera-se o empilhamento dos elementos 

a serem reaproveitados. Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade 

dos intertravados a serem reaproveitados. O material resultante da demolição será destinado 

ao depósito de materiais da Prefeitura. 

1.2.2. Remoção de guias de concreto 

-Critério de Medição: Comprimento de guia de concreto à ser removido; 

- Execução: A demolição da guia de concreto é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada. 

Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade das guias de concreto 

a serem reaproveitados. Após a retirada dos elementos empilhá-los no próprio local. O material 

resultante da demolição será destinado ao depósito de materiais da Prefeitura. 

1.2.3.  Demolição de Muro Existente 

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. A demolição deverá 

ser feita com pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128HP, capacidade da caçamba 

1,7 a 2,8m³ e peso operacional de 11.632Kg, que empurra a parede, que desmorona contra o 

chão. 

1.2.4 e 1.2.5 Corte de Árvores e Remoção das Raízes 



 

 

 

Haverá remoção de árvores que estão indicadas no projeto, tanto o caule com seus 

galhos, como as raízes. As licenças e documentações necessária para remoção das árvores 

fica à cargo da Prefeitura de Itapoá.  

Para o corte das árvores deve-se prender a árvore no solo através de cabos, corta-se o 

tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1,00 m de altura do solo, derruba-se a 

árvore no solo e recorta-se o tronco em pedaços com aproximadamente 0,80m de comprimento. 

Para a retirada das raízes utiliza-se a retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.  

O entulho que sobrar da retirada das árvores deve ser levado para local apropriado. 

 

1.2.6. e 1.2.7 - Carga Manual de Entulho e Transporte de Material 

Para orçamento de carga manual em caminhão basculante considerou-se mão de obra 

para remoção dos materiais provenientes das demolições para dentro do caminhão basculante. 

E para o transporte de material foi contabilizado o transporte deste material até deposito de 

material da prefeitura. 

Para a carga será medido o volume do material medido nas demolições e remoções, 

multiplicado pelo empolamento de cada material. 

O transporte será medido pelo volume geométrico de material medido nas demolições e 

ou remoções, multiplicados pela distância média percorrida entre a obra e o deposito de 

materiais da Prefeitura (3 Km). 

- Para o cálculo do volume da carga manual da demolição de calçada foi usado a área 

representada na planta de quantitativos multiplicada pela espessura de 0,06m e empolamento 

de 40%. Deverá ser transportado para o Depósito de Materiais da Prefeitura. 

- Para o cálculo da remoção da guia de concreto foi usado o comprimento quantificado 

na planta de quantitativos multiplicada pela espessura de 0,15m, altura de 0,30m e 

empolamento de 40%. Deverá ser transportado para o Depósito de Materiais da Prefeitura. 

- Para o cálculo do transporte da remoção do material excedente da escavação, foi 

calculado utilizando o volume de corte apresentado na planilha de corte e aterro (em anexo) 

com empolamento de 10%. Deverá ser transportado para o Depósito de Materiais da Prefeitura. 



 

 

 

 

2.0.  PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA 

 

2.1 – Escavação, considerando carga de material excedente em caminhão basculante. 

2.1.1  Escavação 

Haverá corte e aterro de material conforme cortes transversais e longitudinais 

especificados no Projeto Geométrico e de Pavimentação – Prancha 01/01. 

Para execução deste serviço será necessário um trator de esteiras, potência 170 HP, 

peso operacional 19 t, e servente. O trator de esteiras executa todas as operações do serviço 

de terraplenagem: escava, transporta e espalha o material através de sucessivas passadas da 

lâmina. O material do corte é empurrado para os lados formando pilhas, que serão carregadas 

até o caminhão para transporte em local destinado pela Prefeitura. E não deve ser executado 

em dias de chuva. 

- Critério de Medição – volume medido em corte. 

2.1.2 – Carga e Descarga Mecânica de Material 

Para execução do serviço será utilizado a pá carregadeira sobre rodas, com caçamba. 

Que carregará o material excedente até o caminhão basculante para transporte em Depósito 

de Materiais da Prefeitura. 

 

2.2. COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO  

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto conforme cortes 

transversais, longitudinais e planta baixa, especificados no Projeto Geométrico e de 

Pavimentação – Prancha 01/01. 

Critério de quantificação do serviço: área a ser pavimentada – 8.034,71m² multiplicada 

por 0,20m de espessura de material a ser revolvido e compactado. 

Será utilizada a motoniveladora que espalha e nivela o solo existente. Posteriormente 

passa-se o trator de pneus em conjunto com a grade de disco e o caminhão pipa, que revolvem, 

misturam e umedecem o solo com a finalidade de obter a umidade ótima de compactação.  



 

 

 

Para finalizar executa-se a compactação do solo utilizando-se de rolo compactador 

vibratório de um cilindro de aço liso. 

Posterior à compactação solicita-se os ensaios do grau de compactação que deve ser 

apresentado pela empresa contratada, sem custo adicional ao valor final da obra. 

Critério de aceitação do serviço: 

- Não tolerar índice de expansão dos materiais superiores a 2%; 

- Obter um grau de compactação de no mínimo 95% do proctor normal; 

O teor de umidade deverá estar entre ± 2% da umidade ótima do projeto de 6,92%, sendo 

admitida como mínima o valor de 6,78% de teor de umidade, obtida pelo ensaio de 

caracterização a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalização. 

 

2.3. BASE (MATERIAL TIPO BRITA GRADUADA SIMPLES) E TRANSPORTE DE 

MATERIAL GRANULAR. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Utilizar o volume de Projeto Geométrico e de Pavimentação – Prancha 01/01, a ser 

utilizado na execução da base de brita graduada – área a ser pavimentada multiplicada por 

0,20m de espessura em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na 

construção de base para pavimentação, compactado com 100% da energia modificada.  

Etapas de Execução: 

A camada sob a qual irá se executar a base de brita graduada simples (BGS) deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

A Brita Graduada Simples é transportada entre a usina de britagem e a frente de serviço 

através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução do serviço. 

A equipe auxilia com a enxada a distribuição do material ao longo da frente de serviço. 

Na sequência, a motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o 

material até atingir a espessura da camada prevista em projeto, de 20cm de espessura. 

Assim que houver disponibilidade de frente de serviço, executa-se a compactação da 

camada utilizando-se rolo compactador liso vibratório. 



 

 

 

Finalizada a compactação com o rolo liso vibratório, inicia-se a rolagem com o rolo de 

pneus, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada. 

Posterior à compactação solicita-se os ensaios do grau de compactação que deve ser 

apresentado pela empresa contratada, sem custo adicional ao valor final da obra. 

 

2.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 

Para o transporte de Material Granular – Brita graduada simples – foi calculando 

utilizando a área de pavimentação, multiplicada pela espessura da camada de brita graduada 

simples, e pela distância de 80km, pois as pedreiras estão localizadas no município de Joinville, 

pelo empolamento de 27,78% e pelo peso especifico do material solto 1,5t/m³. 

 

2.5 – REVESTIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA 

Será executada em Lajota sextavada com espessura de 8cm, sobre coxim de areia 

grossa com espessura de 5cm, rejuntado com pó de pedra. A lajota Sextavada deverá ter valor 

de resistência característica estimada à compressão para peças de concreto para 

pavimentação: - 35MPa a 50MPa. 

2.5.1- Critérios para medição dos serviços  

Utilizar a área do Projeto Geométrico e de Pavimentação – Prancha 01/01, área a ser 

pavimentada – 8.034,17m². 

2.5.2- Etapas de Execução: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, inicia-se a execução do 

pavimento em lajota sextavada com a camada de assentamento em areia grossa, que é feita 

pelas seguintes atividades sequencialmente: 

- Com a utilização de pás e enxadas executa-se o lançamento e espalhamento da areia na área 

do pavimento na medida em que o serviço de revestimento for evoluindo; 

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

- A camada de assentamento em areia grossa terá a espessura de 5 cm, após compactação. 

Para a compactação será utilizada placa vibratória manual. 



 

 

 

 

2.5.2.1- Assentamento das lajotas sextavadas 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

A partida deverá ser sempre de um meio fio lateral, a qual servirá como guia para melhor 

disposição das peças. 

A sua montagem só poderá ser realizada em fileiras travadas, com a sua dimensão 

principal perpendicular ou oblíqua à direção do tráfego. 

Será vetado qualquer tipo de trânsito sobre a base compactada. 

Com a finalidade de obter-se um ajuste perfeito entre os elementos, deverão ser 

observadas as seguintes recomendações: 

- O assentamento da primeira peça com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando, 

assim, o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do assentamento. Os triângulos 

deixados vazios são preenchidos com frações de peças previamente fabricadas. 

- Os ângulos deixados no assentamento da primeira fileira já definem a posição das peças da 

segunda, assim como estas definem a terceira e assim por diante; 

- Imediatamente após o assentamento da peça, processar o acerto das juntas com o auxílio da 

alavanca de ferro própria, igualando-se à distância entre elas. Essa operação deve ser feita 

antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas 

prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos 

tipos de peças possuem chanfro nas arestas da face inferior; 

- Na colocação das peças, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira 

que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. 

- Para as quinas, devem ser empregados segmentos de peças, de ¾ de peça. 

- O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira, colocando-se um cateto 

paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira em 

execução; 



 

 

 

- O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior 

que a distância entre os cordéis, e acertando o nível dos blocos entre os cordéis, e nivelando 

as extremidades da régua a esses cordéis; 

- O controle do alinhamento é feito acertando as faces das peças que se encostam aos cordéis, 

de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel. 

- O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou 

entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via secundária que 

entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa fronteira ao arco da 

concordância da quina, até encontrar o alinhamento das peças inteiras e distribuir a diferença 

pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam-se amarrações de 10m em 10m, para permitir a 

distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação. 

- O assentamento da via principal segue normalmente na via secundária e a superfície final a 

ser assentada formarão um triangulo. O preenchimento desse triângulo é feito da forma normal, 

providenciando-se peças de forma e dimensões exigidas para a conclusão de cada linha. 

 

2.5.2.2 - REJUNTAMENTO 

O rejuntamento das peças será feito com pó de pedra. Distribui-se manualmente com o 

auxílio de pá, o pó de pedra pelas juntas e depois, com a vassoura, procura-se forçá-lo a 

penetrar nessas juntas, de forma que cerca de 100% de sua altura fiquem preenchidos. Deverá 

ser procedida a compressão. Esta é feita passando-se o rolo compressor iniciando por 

passadas nas bordas da pista e protegendo daí para o centro, nos trechos retos até o bordo 

externo nos trechos em curva. 

 

2.5.2.3 - COMPACTAÇÃO 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento, o calçamento será devidamente 

compactado com rolo compactador liso. A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, 

paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra 

faixa de rolamento, até completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar 



 

 

 

mais nenhuma movimentação da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou 

depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida, 

removendo e recolocando os blocos de concreto, com maior ou menor adição do material de 

assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado. 

A compactação das partes incessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por 

meio de soquetes manuais adequados. 

Após, as juntas deverão ser novamente preenchidas e o excesso retirado, podendo o 

calçamento ser entregue ao tráfego. 

 

2.5.2.4 - Proteção à Obra 

Durante todo o período de construção do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os 

trechos em construção e pavimento pronto deverão ser protegidos com barreiras do tipo classe 

II que impeçam a entrada de veículos.  

 

2.5.2.5 - Aceitação 

O pavimento com lajota, após sua compactação, deverá ter forma definida pelos 

alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal estabelecida em projeto, com as seguintes 

tolerâncias: 

• A variação na largura da placa for inferior a ± 10% em relação à definida no projeto; 



 

 

 

• 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 seja no máximo de 1cm. 

 

 

2.6.GUIA COM SARJETA e GUIA RETILÍNEA 

 

2.6.1. GUIA RETILÍNEA 

As guias retilíneas serão pré-moldados em concretos FCK 20 Mpa nas dimensões 0,30 

de altura x 0,15m de largura x 1 m de comprimento. 

Os retilíneos serão utilizados na complementação das calçadas existentes, rebaixos e 

nas calçadas continuas dos lados de oposto da via, e como contenção de termino de 

pavimentação servindo como travamento das lajotas sextavadas.  

As guias de concreto pré-moldadas serão assentadas manualmente, seguindo o 

alinhamento e cotas do projeto geométrico e de pavimentação, utilizando estacas de madeira 

e linha fortemente distendida entre as estacas, após assentamento deverão ser rejuntados com 

argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3. 

Para alinhamento deve ser tomada como referência a aresta superior do lado interno da 

pista de rolamento, permitindo assim maior qualidade no que se refere à retilineidade dos 

mesmos. 

 

2.6.2. GUIA E SARJETA CONJUGADA 

As guias e sarjetas conjugadas de concreto, FCK – 20 Mpa, moldadas in loco, com 

dimensões 0,22 de altura x 0,25 de largura x 0,10 de espessura x 1m de comprimento assentes 

com extrusora, serão locadas contiguo a via e calçadas novas, para locação e alinhamento será 

utilizado estacas de madeira e linha fortemente distendida entre as estacas. 

Para a execução será necessária mão de obra para manipular a máquina extrusora que 

executara as guias e sarjetas e realizar os acabamentos das guias com argamassa 1:4 de areia 

e cimento. As guias serão assentes sobre camada de areia média. 



 

 

 

O comprimento de cada guia está demonstrado na Planta baixa de quantitativos e a 

localização das guias estão especificadas no Projeto de Urbanização. 

- Guia retilínea – 588,85m; 

- Guia com sarjeta – 1.871,07m. 

        

 

 

3.0- PAVIMENTAÇÃO DE EM CONCRETO 

 

3.1 – PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS EM CONCRETO ARMADO 

 

3.1.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA 

 Compactar o subleito das calçadas com compactador de solo tipo placa vibratória sem 

necessidade de controle de Proctor Normal. 

 Critérios para a quantificação dos serviços: Área de Calçada de Concreto – 3.413,16m² 

somado com área de pavimento em concreto colorido – 1.093,79m², somando área de piso tátil 

alerta ou direcional –329,26m² e somando a área de grama – 1.427,17m² totalizando, a área de 

6.270,86m² que devem ser compactados. 

 

3.1.2. LASTRO DE MATERIAL GRANULAR 



 

 

 

 Após compactação do solo da área a ser pavimentada, procede-se o espalhamento do 

da brita 02 e após espalhamento do material procede-se a compactação com compactador de 

solo tipo placa vibratória. Terá espessura de 5cm após a compactação 

 Para o cálculo de volume foi considerado a área de Calçada de Concreto – 3.413,16m² 

somado com área de pavimento em concreto colorido – 1.093,79m²   somando área de piso 

tátil alerta ou direcional – 329,26m², totalizando, a área de 4.836,21m² esta área será 

multiplicanda pela espessura de 0,05m. Totalizando um volume de 2.417,36m³. 

 

3.1.3. CALÇADA EM PISO DE CONCRETO 

 O pavimento, das calçadas serão em concreto estrutural fck= 20 Mpa, espessura de 8 

cm, com juntas serras em quadros de 1,5x1,5m. Será armado com tela de aço Q196, sendo 

executados sobre lastro compactado de brita espessura de 5 cm, sobre o terreno natural 

compactado com placa vibratória. A tela metálica deve ser posicionada com auxílio de 

espaçadores para garantir o cobrimento 4,5cm. 

 O lançamento do concreto só poderá ser realizado após a compactação do solo, 

preparação e compactação do lastro e o posicionamento das formas demarcando os espaços 

laterais das calçadas e das ripas de madeira das juntas de dilatação que devem ser 

posicionadas a cada 1,5 m. Após o lançamento do concreto deverá ser feito um nivelamento 

com régua de madeira, e posteriormente deve ser passada uma vassoura com cerdas 

semirrígidas, criando uma superfície levemente rugosa.  

 O reforço do concreto estrutural com tela de aço é necessário para dar maior resistência 

às calçadas. Garantindo uma maior durabilidade, por conta da utilização das mesmas para 

acesso aos imóveis, as calçadas contínuas, bem como os estacionamentos indevidos de 

automóveis. 

 As áreas de Pavimentação estão demonstradas na Planta baixa de quantitativos e a 

localização das pavimentações estão especificadas no Projeto de Urbanização e Sinalização. 

 Área de Calçada de Concreto – 3.413,16m². 

 



 

 

 

3.1.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COLORIDO – CALÇADA CONTÍNUA. 

 O lançamento do concreto só poderá ser realizado após a compactação do solo, 

preparação e compactação do lastro e o posicionamento das formas demarcando os espaços 

laterais das calçadas e das ripas de madeira das juntas de dilatação que devem ser 

posicionadas a cada 1,5 m. Após o lançamento do concreto deverá ser feito um nivelamento 

com régua de madeira, e posteriormente deve ser passada uma vassoura com cerdas 

semirrígidas, criando uma superfície levemente rugosa. Para a coloração do concreto será 

utilizado pó de pigmento natural na mistura com a massa de concreto. A quantidade de 

pigmento vermelho à ser misturado na massa será de 10,5kg de pigmento por m³ de concreto. 

 O pavimento, das calçadas serão em concreto estrutural fck= 20 Mpa, espessura de 8 

cm, com juntas serras em quadros de 1,5x1,5m. Será armado com tela de aço com malha de 

10x10 e diâmetro de 5 mm, tela soldada Q196, a tela metálica deve ser posicionada com auxílio 

de espaçadores para garantir o cobrimento 4,5cm. 

 O reforço do concreto estrutural com tela de aço é necessário para dar maior resistência 

às calçadas. Garantindo uma maior durabilidade, por conta da utilização das mesmas para 

acesso as ruas transversais por automóveis. 

 As áreas de Pavimentação estão demonstradas na Planta baixa de quantitativos e a 

localização das pavimentações estão especificadas no Projeto de Urbanização e Sinalização. 

 Área de pavimento em concreto colorido – 1.093,79m². 

 

3.1.5  PISO TÁTIL 

 Utilizar piso tátil direcional e alerta de concreto e= 8 cm, a locação da posição do piso 

tátil deverá ser feita por teodolito eletrônico e piqueteamento com estacas de madeira, locadas 

nas extremidades, nos locais onde ocorram mudanças de direção, após locação o piso tátil 

deverá ser assentado manualmente sobre lastro de brita, com espessura de 5cm, previamente 

compactado, as especificações da compactação e lastro de brita estão contidas no item 3.1.1 

e 3.1.2.  



 

 

 

 Nas calçadas continuas, onde será usado pigmento vermelho como acabamento, o piso 

tátil deverá ser executado em cor natural (cinza) para contrastar com o pavimento.   

 As áreas de Pavimentação estão demonstradas na Planta de Quantitativos e a 

localização das pavimentações estão especificadas no Projeto de Urbanização. 

- Área de piso podotátil vermelho – 329,26 m²; 

- Área de podotátil cinza – 7,48 m². 

 

 

3.2  FAIXA ELEVADA 

Será construída travessia elevada em concreto armado fck- 25Mpa, armada com tela de 

aço soldada Q503, CA-50, ø 8mm com malha 10x10cm, com vigas de amarração de 

15cmx30cm, armadas com 4ø10mm e estribos com ∅5mm a cada 15cm, conforme detalhe 

técnico. 

Após compactação da base de brita graduada simples, (item2.3), o servente, ira assentar 

as formas de madeira para execução das vigas de amarração, após assentamento das formas 

serão instaladas as ferragens das vigas e das lajes de concreto, as ferragens devem ser 

posicionadas com auxílio de espaçadores para garantir o cobrimento de 4,5cm.  

O lançamento do concreto só poderá ser realizado após o posicionamento das formas e 

das ferragens. Assim que for lançado devem ser posicionadas as formas que formarão a 

canaleta para a instalação do piso tátil. Posterior a instalação das formas inicia-se o nivelamento 

da superfície de concreto com régua de madeira, e posteriormente deve ser passada uma 

vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície levemente rugosa. Após dois dias 

deverá ser feita a remoção das formas e o assentamento do piso tátil direcional em concreto 

com espessura de 2,5cm na cor vermelha. Este piso será assentado manualmente e rejuntado 

utilizando argamassa industrializada ac-ii. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 A sinalização horizontal será feita com material termoplástico.  

 Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de 

contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados através de varredura manual 

quaisquer corpos estranhos presentes no pavimento.  

 A locação deve ser feita com uso de teodolito eletrônico para determinar a locação 

precisa seguindo o projeto da sinalização. Após locação deverá ser realizada a marcação 

devendo ser feita manualmente com tinta, utilizando pinceis, brochas e spray. A aplicação, que 

deve ser executada com caminhão aplicador de material termoplástico. As microesferas, devem 

ser aplicadas concomitantes com o termoplástico. 

4.1.1. Controle 

 A aplicação dos materiais só deve ser realizada nas seguintes condições:  



 

 

 

- A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, graxas ou 

outros elementos estranhos;  

- A pré-marcação deve estar de acordo com o projeto, perfeitamente reta nos trechos em 

tangente e acompanhando o arco nos trechos em curva;  

- Quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com 

umidade relativa do ar máxima de 90%; 

- Quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 40º C;  

 Na aplicação de faixas retas, as larguras das marcas não podem divergir daquelas 

fixadas em projeto de sinalização. 

 A CONTRATANTE, a seu critério, exigirá do fornecedor atestados emitidos por 

laboratório idôneo, que garantam as qualidades especificadas da tinta fornecida, podendo 

ainda, desde que marcado com a devida antecedência, observar no local os testes e ensaios 

que achar convenientes. Exigirá ainda a seu critério, certificados emitidos por entidades 

públicas ou privadas, que atestem a capacidade da contratada de bem executar os serviços. O 

controle visual do serviço será exercido pela FISCALIZAÇÃO, podendo, a seu critério, rejeitar 

os serviços que não atendam as especificações, que serão refeitos sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A implantação das placas se fará em postes em ferro galvanizado com trava anti giro 

furação para fixação da placa vedada na parte superior com acessórios como, porcas, arruelas 

e parafusos galvanizados, em buracos de 55 cm de profundidade, escavado com trado concha 

e chumbados com concreto.  

 



 

 

 

 

 

A base da chapa metálica da placa deve sempre estar a 2,10 metros em relação ao nível 

do piso aonde está instalada. Também deve ser instalada com um ângulo de 93° (noventa e 

três graus) em relação ao sentido de tráfego, bem como uma inclinação vertical de 3° (três 

graus). 

 

Para a instalação das placas, se feita posteriormente a execução das calçadas, deve 

executar um furo com serra copo na calçada existente, e posteriormente a instalação, realizar 

o fechamento e acabamento do passeio, garantido uma superfície sem imperfeições. 

As sinalizações horizontais e verticais estão quantificadas na Planta de Quantitativos. 

Estando especificadas no Projeto de Sinalização – Prancha 02/02. 

 



 

 

 

PINTURA BRANCA: 

Faixa Elevada: 35m² 

Faixa de Pedestre: 161,36m² 

Faixa de Retenção: 14,86m² 

Faixa Central: 49,54m² 

Seta: 13,02m² 

Ciclofaixa: 17,26m² 

Palavra Ônibus: 19,86m² 

TOTAL: 287,41m² 

 

PINTURA AMARELA: 

Faixa Central: 30,81m² 

Canteiro Hachurado: 2,73m² 

Faixa de Ônibus: 44,56m² 

Ciclofaixa: 32,60m² 

TOTAL: 81,68m² 

 

PLACAS: 

A18L – 4und. 

A30b – 10und. 

A32b – 9und. 

R1 – 1 und. 

R6b – 6und. 

R19 – 9und. 

I23 – 6und. 

Calçada Compartilhada – 3und. 

 

5.0 PAISAGISMO 



 

 

 

5.1 PLANTIO DE ÁRVORES 

 Para o plantio de árvores é necessário abrir a cova na dimensão de 50 x 50 x 50 cm. A 

abertura das covas será executada manualmente. Na cova, colocar a terra vegetal misturada 

com calcário dolomítico e fertilizante orgânico composto. 

Serão plantadas árvores da espécie pata de vaca.  As mudas deverão ter altura mínima de 1,80 

metros conforme locadas no projeto urbanístico, e a cada 20 metros. 

 As mudas de árvores deverão ser implantadas nas áreas especificadas no Projeto de 

Urbanístico– Prancha 01/02. 

O cálculo da quantidade de árvores está retirado do Projeto Urbanístico – 68 und, e o 

cálculo do volume de terra e de escavação de covas, calculou-se da seguinte forma – 0,5m x 

0,5mx 0,5m x 68 und – 8,5 m³. 

 

5.2- PLANTIO DE GRAMA 

A grama será obtida em rolos. A aplicação nos canteiros será feita de modo que os roloss 

de grama cubram total e uniformemente a superfície. 

Para que se inicie o serviço de plantio de grama, será necessário preparar manualmente 

a área com a uma camada de 5cm de terra adubada. 

À medida que os rolos de grama forem sendo implantados, deverão ser irrigadas 

periodicamente, objetivando o crescimento e fixação definitiva da grama. 

A grama deverá ser implantada nas áreas especificadas no Projeto de Urbanístico– 

Prancha 01/02. 

O cálculo da área de grama está demonstrado na prancha de quantitativos, e o cálculo 

do volume de terra, calculou-se utilizando a área de grama – 1.427,17m², multiplicado pela 

espessura de 0,05m, volume de terra será de 71,36m³. 
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