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MEMORIAL DESCRITIVO 
CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO 

RUA VEREADOR ARLINDO LIMA 
 

 
 

1 - PRELIMINARES 
O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo 
de  obra,  como  também  o  respectivo  acabamento  dos  serviços  que  serão  executados  no CALÇAMENTO 

COM   BLOQUETES   SEXTAVADO   a  ser  executado   na   Rua   Vereador Arlindo LimaSete,   no  Centro   da 

cidade  de Jacinto/MG. As obras visam garantir segurança, conforto e praticidade aos usuários. 

 
2 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
A rua contemplada neste projeto de pavimentação está devidamente identificada na PLANTA DE SITUAÇÃO que 
segue anexo e que é parte constituinte deste Memorial. 

 
3 - EXECUÇAO DA OBRA 
A execução  das obras   de CALÇAMENTO  COM BLOQUETES SEXTAVADO  da Rua Vereador Arlindo Lima, 
ficará  a  cargo  da  empresa  contratada,  Empreiteira,  após  processo  licitatório,  que  deverá  providenciar  a 

Anotação  de  Responsabilidade  Técnica de execução da  Obra, junto ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e 

Agronomia  – CREA  local  ou  ao  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  – CAU,  e  atender  as  especificações 

deste  memorial  e  do  contrato  de  prestação  de  serviço  que  será  celebrado  entre  a  Empreiteira  e  o  Ente 

Federado  contratante.  Para a execução  dos  serviços serão  necessários  ainda  os procedimentos  normais  de 
regularização  do Responsável  Técnico da Empreiteira,  junto ao contratante, com relação ao comando da obra 

diário de obra, licenças e alvarás. 

 
O projeto arquitetônico, a planilha orçamentária e a memória de cálculo são partes integrantes deste memorial, 

sendo  a consulta  de  todas  as peças  de  fundamental  importância  para devida  execução  da obra dentro  das 

boas técnicas de engenharia. 

 
Estas peças devem ser devidamente consultadas e compatibilizadas,  sendo que qualquer divergência deve ser 

comunicada por escrito imediatamente à fiscalização que deverá indicar qual procedimento será adotado. 

 
4 – CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
4.1 – Serviços Preliminares 

4.1.1 - Placa de Obra do Convênio 
A placa de obra é um instrumento padronizado obrigatório que serve para que a população tome conhecimento 

de que tipo de obra será realizada, o seu valor, a empresa contratada, o prazo de execução, etc. O layout e 
dimensões  da  placa  de  obra  estão  devidamente  definidos  nas  ESPECIFICAÇÕES  TÉCINICAS  que  é  parte 

integrante deste Memorial. 

 
4.1.2 – Placa de Obra Responsável Técnico 
É  de  inteira  responsabilidade  da  Empreiteira  a  fixação  da  placa  indicativa  do  Responsável  Técnico  pela 
execução  da  obra  que  é  de  fundamental  importância  para  informar  à  população  que  a obra  será  realizada 

sobre a tutela de um profissional devidamente credenciado pelo órgão competente.
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No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou 

ao  CAU  (Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo)  da  Região  desse  mesmo  profissional,  podendo  sofrer 
advertência e multa no caso de inexistência desta. E definida no Art. 16 da Lei 5194, de 24/12/66: “Enquanto 
durar  a  execução  de  obras,  instalações  e  serviços  de  qualquer  natureza,  e  obrigatória  a  colocação  e 

manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co- autores do projeto, em 

todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.” 
Conforme a mesma Lei e competência  do Crea/CAU fiscalizar a colocação da placa (fixação e conteúdo), 

inclusive se a mesma define corretamente a atividade elaborada, o nome, o título e número de registro dos 
profissionais autores e coautores (R.T) das obras / serviços. 

 
4.1.3 – Serviços topográficos 
Em um projeto de pavimentação,  são necessárias várias técnicas para a materialização  do projeto em campo, 

desde  os  levantamentos  em  solo  natural  até  a  finalização  da  obra,  incluindo  nivelamento  do  terreno  com 
marcações de corte e aterro, contenção  de taludes, transposição  de obstáculos,  etc. Para a locação da obra 

deverão ser utilizados instrumentos topográficos, de forma a demarcar pontos na via para que a pavimentação 
possa ser executada  exatamente  como projetada  tendo suas linhas geométricas  perfeitamente  delineadas  no 

terreno. 

 
As Estações Totais são os equipamentos mais utilizados para esse tipo de atividade devido a alta precisão 
angular e linear, porém para levantamentos deve-se observar os requisitos da norma 13133/2010 sobre 
classificação dos equipamentos. A topografia deve estar presente do primeiro ao último momento deste tipo de 

obra de engenharia. 

 
Na planilha de orçamento estão representados todos os quantitativos do item Serviços Preliminares, discriminados 
por serviços previstos no projeto. No Projeto de Execução estão apresentados os detalhes construtivos 

 
4.2 – Serviços que envolvem movimento de terra 

4.2.1- Regularização do subleito 
Antes de proceder a regularização e compactação do subleito, deve se proceder à devida locação topográfica que 
consiste em demarcar, no terreno, pontos da obra para que a mesma possa ser executada exatamente no local 

planejado. 

 
Como as ruas já se encontram implantadas e seu eixo consagrado às diretrizes de projeto, de maneira geral, os 

serviços   consistem   na   regularização   da   plataforma,   ou   seja,   conformar   o   leito   da   via,   transversal   e 
longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes no projeto, compreendendo cortes ou aterros até 

20 cm de espessura. A conformação da via será feita considerando as inclinações indicadas no projeto através da 

sessão transversal de pavimentação, deixando, desde já a plataforma preparada para receber adequadamente a 

pavimentação. 

 
Os serviços  de Movimentação  de Material  de Qualquer  Natureza  estão descriminados  por item na planilha  e 
orçamento. 

 
4.3 – Implantação de meio fio 
 
Serão  implantados  meios-fios  junto  aos  bordos  da  faixa  de  tráfego,  prevendo  conforme  a  necessidade,  os 
rebaixos junto aos acessos.
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Meio fios são limitadores físicos da plataforma, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de 

proteger  o bordo da pista dos efeitos da erosão  causadas  pelo escoamento  das águas precipitadas  sobre a 

plataforma que, decorrente da declividade transversal tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, 

os  meios-fios  tem  a  função  de  interceptar  este  fluxo,  conduzindo  os  deflúvios  para  os  pontos  previamente 

escolhidos para lançamento. 

 
Na planilha de orçamento estão representados todos os quantitativos do item Meio fio, discriminados por serviços 

previstos no projeto. No Projeto de Execução estão apresentados os detalhes construtivos. 

 
4.4 – Pavimentação e drenagem 
4.4.1 – Projeto de calçamento 

A elaboração  do Projeto  de  calçamento  desenvolveu-se  com  apoio  nos elementos  levantados  na fase de 
estudos planimétricos. 

 
O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão utilizados na composição das camadas 

constituintes  do  pavimento,  determinando  suas  espessuras,  estabelecendo  a  seção  tipo  da  plataforma  do 

pavimento e obtendo os quantitativos de serviços e materiais referentes à pavimentação. 

 
De forma geral a estrutura do pavimento deverá atender as seguintes características: 

  Proporcionar conforto ao usuário que trafegará pela via; 
  Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 
  Resistir aos esforços horizontais. 

 

Exatamente  por atender  plenamente  a todas  essas  características  preconizadas,  optou-se  pela utilização  do 
bloquete sextavado pré-moldado. 

 
O  Projeto  de  Calçamento  da  via  para  instalação  do  gabarito  teve  como  premissa  manter  sempre  dentro 

do possível, o eixo existente da mesma, que já se encontra consagrado efetuando-se as correções necessárias 

para implantação do gabarito projetado. 
 

Com  base  nos dados  levantados  in loco e posteriormente  estabelecido  em projeto,  a via projetada  têm seu 
gabarito definido da seguinte forma: 

  Extensão total de intervenção:105,50 m 

  Área total de intervenção: 1.317,70 m² 

  Número de pistas: 01 única pista com sentido duplo; 
  Pista de rolamento: 11,89 m de largura; 

  Extensão de meio fio: 211,00 m; 

  Extensão de sarjeta: 211,00 m; 

  Passeio: 199,20,00 m² (calçada em ambos os lados da via com largura 

especificada e ). 

 
4.4.2 - Bloquete sextavado 
A pavimentação com blocos pré-moldados é de rápida execução, possui vida útil longa, baixa manutenção e alta 

capacidade de drenagem das águas das chuvas. Neste sistema, blocos modulares pré-moldados em concreto, 
com diversas formas, cores e texturas, são justapostos e se mantêm fixos por conta do atrito da área lateral das 
peças em relação às outras adjacentes. Com o travamento, a transferência de carga entre os blocos alivia as 

pressões sobre o subleito e a base, reduzindo as possibilidades de deformações da pavimentação. As peças são 
assentadas sobre uma camada de areia ou pó de pedra espalhada sobre o solo previamente compactado. Por ser
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assentado  sobre  o  solo,  o  sistema  de  pavimentação  intertravada  possibilita  melhor  drenagem,  com  poucas 
camadas de interferência. 

 
Vantagens do piso intertravado – bloquete sextavado: 

  Utilização Imediata; 

  Não havendo necessidade de acabamento superficial, o pavimento com piso intertravado – 
bloquete poderá ser liberado ao tráfego logo após o assentamento; 

  Facilidade de Manutenção; 
  Possibilidade de remoção parcial ou total do pavimento de forma rápida, sem quebra ou perda das peças 

e com reaproveitamento das peças removidas; 
  Facilitam imensamente as operações de reparos, instalação de canalizações subterrâneas e correção de 

recalques; 

  Estética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  – Piso  intertravado - bloquete sextavado 

 
Quanto à composição  estrutural do pavimento,  a solução adotada corresponde a uma camada composta pela 

regularização e compactação de subleito, colchão de areia e bloco de concreto sextavado. A camada de subleito 

somada às demais camadas do pavimento a serem implantadas (colchão de areia e bloco de concreto sextavado) 

devem  atender  as espessuras  do  dimensionamento  da camada  de pavimento  projetada  descrita  no item  de 

pavimentação. 

 
Para definição das espessuras a serem utilizadas, normalmente usa a Equação de Peltier, aplicável ao Método de 
Dimensionamento pelo Índice de Suporte Califórnia, que é preconizado para dimensionamentos envolvendo 

pavimentações com paralelepípedos e blocos de concreto. Porém, na ausência de informações estatísticas para 

alimentação da Equação de Peltier, como carga por roda, CBR do subleito, tráfego real por ano e por metro de 

largura e tráfego de referência, classificamos  o volume de tráfego na faixa de tráfego médio diário de até 100 

veículos e, por lições aprendidas em outros empreendimentos similares no mesmo município, está sendo proposta 
uma camada de estrutura do pavimento constituída por: 

 
  Conformação do subleito: e = 15 cm; 

  Colchão de areia = 6 cm; 
  Bloco de concreto Fck = 35Mpa, e = 8 cm. 

 
Na planilha de orçamento estão representados todos os quantitativos de pavimentação discriminados por serviços 
previstos para a obra. No Projeto de Execução apresentamos as plantas e os detalhes construtivos da obra.
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4.4.3 - Drenagem 
O Projeto de Drenagem de Águas Pluviais tem como objetivo, definir, detalhar e localizar os dispositivos de coleta e 

condução das águas superficiais que precipitam sobre o corpo da via e que são necessários à sua proteção 
contra a ação das águas. 

 
Na ausência se estudos hidrológicos de referência que estão ligados à definição dos elementos necessários ao 

estudo de vazão dos dispositivos de drenagem exigidos ao longo das vias projetadas e com vistas às adequações 

da geometria, optou-se pela implantação de sarjetas junto aos meios-fios para atender a demanda pluvial da área a 

ser pavimentada. Por lições aprendidas em obras semelhantes, indica que esta solução será suficiente para a 
adequada condução dos deflúvios. Uma única caixa de captação de água de pluvial será construída para receber 

os deflúvios de uma das margens da via e transporta-los,  por intermédio de rede tubular de concreto até seu 

destino final. 

 
Na planilha de orçamento estão representados todos os quantitativos de drenagem, discriminados por serviços 

previstos para a obra. No Projeto de Execução apresentamos as plantas e os detalhes construtivos da obra. 

 
4.5 – Acessibilidade 

4.5.1 - Implantação de passeios 
“Um passeio ou calçada é  um  caminho  para pedestres que  margeia  uma rua,  e  que  é  geralmente  incluído 

no domínio  público.  Conhecidos  desde  a Antiguidade,  e  raros  durante  a Idade  Média,  os  passeios  foram 
reintroduzidos  em Inglaterra no século XVIII. Constituem  uma parte importante do espaço público urbano, com 

atividades comerciais a ocupar parte da sua extensão”. (Wikipédia) 

 
Calçada é “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, 

reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e 

outros fins”. (Lei Federal nº 9.503/97) 

 
Existem vários tipos de modelos de artefatos pré-fabricados de concreto que podem ser utilizados em passeios, 

intertravados ou não. No caso específico deste projeto serão construídas calçadas em concreto, com 1,20m de 

largura margeando toda a área pavimentada. 

 
4.5.2 - Rampas para PNE 
Com vista a atender os requisitos legais da acessibilidade, como regras gerais previstas em decreto nº 5.296/04 
do governo federal, complementadas  por especificações  sobre o assunto contidas na NBR9050 e disposições 

sobre o mesmo na legislação dos estados e municípios, serão construídos dispositivos (rampas de acessibilidade) 

para aceso PNE. 

•
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Figura 2  – Rampa de Acessibilidade 

 
4.5.3 - Piso tátil Alerta 
Todas  a  rampas  de  acessibilidade  receberão  piso  tátil  do  tipo  “alerta”  com  textura  disposta  em  45º,  com  a 
finalidade de indicar aos usuários o rebaixamento das calçadas. 

 

 
Figura 3  – Piso tátil  alerta 

 
Na planilha de orçamento estão representados todos os quantitativos do item Acessibilidade, discriminados por 

serviços previstos no projeto. No Projeto de Execução estão apresentados os detalhes construtivos. 

 
5 – Sinalização 
5.1 – Placas de identificação do nome da rua 

As Placas de Identificação são elementos de comunicação visual utilizados para identificar as ruas de uma cidade. 

Elas  contribuem  para  a  sinalização  do  bairro,  direcionando  as  pessoas  para  onde  precisam  ir.  Neste  caso 
específico serão fixadas placas de identificação de logradouros em quantidades estabelecidas em projeto. 

 
As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata visualização e compreensão, 
observando-se  cuidadosamente  os  requisitos  de  cores,  dimensões  e posição.  Todos  as  placas  deverão  ser 

executadas conforme detalhes tipo apresentados no Projeto de Execução. 

 
Na planilha  de orçamento  estão representados  todos  os quantitativos  do item Sinalização,  discriminados  por 
serviços previstos no projeto. No Projeto de Execução estão apresentados os detalhes construtivos.
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6 – Paisagismo 
6.1 - Plantio de árvores 

Considerando  os valores e potencias da arborização  em mitigar os efeitos negativos  ocorrentes  no complexo 
urbano, é necessário tomar decisões e ações prioritárias, determinando os benefícios e vantagens ao munícipe, 

visando à sustentabilidade do meio urbano, tanto no ponto de vista econômico e ambiental. As árvores contribuem 
para o processo fotossintético  (produção de glicose), purificação do ar, fixação de poeiras e de gases tóxicos, 
retenção  de  umidade  do solo,  evapotranspiração  e redução  de  ruídos  (Oliveira,  2012  apud  Pedrosa,  1983). 

(Prefeitura  de Aracruz – MANUAL  DE RECOMENDAÇÕES  TÉCNICAS  PARA PROJETO  DE ARBORIZAÇÃO 
URBANA) 

 
A finalidade do paisagismo é a integração do homem com a natureza, facultando-lhe melhores condições de vida 
pelo equilíbrio do meio ambiente. Ele abrange todas as áreas onde se registra a presença do ser humano. Até 
mesmo nos desertos só é notada a presença dos seres humanos nos oásis, onde existe vegetação nativa ligada à 

água. Desde as áreas rurais até as regiões metropolitanas, o paisagismo deve atuar como fator de equilíbrio entre o 
homem e o ambiente. 

 
Buscando  exatamente  a  harmonia  entre  homem  e  ambiente  serão  plantadas  mudas  de  árvores  Jacarandá 

Mimoso (Jacarandá mimosifolia, D. Don) em toda a extensão das calçadas. As mudas, deverão ser plantadas com 

espaçamento de cerca de 9,0 m de forma que sua copa tenha espaço suficiente para expansão. 

 
Nome Científico: Jacarandá mimosifolia 
Nomes Populares: Jacarandá-mimoso, Carobaguaçu, Jacarandá 
Família:  Bignoniaceae 
Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais 

Clima: Continental, Mediterrâneo, Subtropical, Tropical 

Origem: América do Sul, Argentina 
Altura: acima de 12 metros 

Luminosidade: Sol Pleno 

Ciclo de Vida: Perene 
 

 
Foto 4   – Jacarandá Mimoso
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O jacarandá-mimoso é uma árvore decídua a semi-decídua, de floração muito exuberante. Seu porte é pequeno, 

alcançando cerca de 15 metros de altura. O caule é um pouco retorcido, com casca clara e lisa quando jovem, 
que gradativamente vai se tornando áspera e escura com a idade. Sua copa é arredondada a irregular, arejada e 
rala. Suas folhas são opostas e bipinadas, compostas por 25 a 30 pares de pequenos folíolos ovais, de coloração 

verde-clara acinzentada. 
 

No  inverno,  o jacarandá-mimoso  perde  suas  folhas,  que  dão  lugar  as  flores  na  primavera.  Suas  flores  são 

duráveis, perfumadas e grandes, de coloração azul ou arroxeada, em forma de trompete e são arranjadas em 

inflorescências do tipo panícula. A floração se estende por toda a primavera e início do verão. Os frutos surgem no 

outono, são lenhosos, deiscentes e contém numerosas e pequenas sementes. 
 

É uma árvore maravilhosa para a arborização urbana, caracterizada pela rusticidade, floração decorativa e 
crescimento rápido. Pode ser utilizada na ornamentação de ruas, calçadas, praças e parques, pois suas raízes 
não são agressivas. É largamente utilizada no paisagismo, adornando pátios e jardins residenciais ou públicos, 

filtrando moderadamente  a luz do sol. Muitos países utilizam o jacarandá-mimoso  na arborização  de grandes 
cidades, entre estes podemos citar a Argentina, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, 

Itália, Espanha e México, entre outros. 

 
Sua madeira é de excelente qualidade e apresenta cor rosada muito apreciada. Ela é empregada, por exemplo, na 

indústria moveleira, pisos laminados e em aplicações no interior de automóveis de luxo. 
 

6.2 – Grade de proteção das mudas 
 

Grades de ferro estão previstas no projeto com a finalidade de proteger as mudas nos seus primeiros anos de 

desenvolvimento. 

 
Na  planilha  de  orçamento   estão  representados   todos  os  quantitativos   do  item  Urbanização/Paisagismo, 

discriminados por serviços previstos no projeto. No Projeto de Paisagismo estão apresentados os detalhes 

construtivos. 

 
7 - CONSIDERAÇÕES 

A definição  de quantitativos  e tipo de material a ser empregado  foi previsto com base em especificações  de 
normas e em hipóteses nenhuma poderá ser modificada sem prévia anuência da fiscalização. 

 
Depois de explicado as intervenções que serão executadas na obra de CALÇAMENTO  COM BLOQUETES 
SEXTAVADO  na Rua Sete de Setembro, passaremos a detalhar as especificações de materiais e serviços que 

deverão ser observados para execução da obra. 
 

                                   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   
 
NORMAS GERAIS 
 
Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação do Projetos de 

Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pelo CONTRATANTE. 

 
A Memória de Cálculo e a Planilha Orçamentária foram elaborados a partir do projeto de execução. As dimensões 

das peças especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de base para se estimar o custo 
de construção. Com isso, faz-se necessária uma revisão geral desses documentos e compatibilizá-los com seus 

projetos complementares. 
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Caso  existam  dúvidas  de  interpretação  sobre  as  peças  que  compõem  o  Projeto  de  Pavimentação,  elas 

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Fiscalização, que dará sua anuência aprovativa ou não. 

 
Para  eventual  necessidade  nas alterações  de  materiais  e  (ou)  serviços  propostos,  bem  como  de  projeto, 

deverão  ser  previamente  apreciados  pela  Fiscalização,  que  poderá  exigir  informações  complementares, 
testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

 
Todas as peças gráficas  deverão  obedecer  ao modelo  padronizado  pela Associação  Brasileira  de Normas 
Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada. 

 
Obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

o Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 
o Visitar previamente  o local onde será executada a obra, a fim de verificar as suas condições atuais e 

avaliar possíveis impedimentos à realização dos serviços; 

o  Corrigir,  às  suas  expensas,  quaisquer  vícios  ou  defeitos  ocorridos  na  execução  da  obra,  objeto  do 

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, 
imperícia ou omissão. 

o  Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

o  Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar 
ao contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

o  Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se 

por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela. 
o Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 
o Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO  pertencente ao quadro funcional da 
CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que forem 

constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de EPI. 

 
A CONTRATADA  é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito 

estado  de  conservação  e  funcionamento,  sempre  que  as  medidas  de  ordem  geral  não  ofereçam  completa 

proteção  contra  os  riscos  de  acidentes  e  danos  à  saúde  dos  trabalhadores,  conforme  determina  a  Norma 

Regulamentadora  n.º 6 da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas alterações, da Lei n.º 6514 de 22/12/77, que 

modificou o Cap. V do Título II - CLT. 

 
A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho, portadores 

de Certificado  de Aprovação  – CA, Certificado de Registro de Fabricante  – CRF e Certificado de Registro do 
Importador  – CRI; treinar o trabalhador  quanto  ao seu uso adequado;  tornar obrigatório  seu uso; substituí-lo 

quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 

 
Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou sandálias; o capacete e 

o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que estiverem na área de frente de trabalho da 

obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário. 

 
Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC 
A CONTRATADA  deve prioritariamente  prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a eliminar as 

condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando 
à obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as Normas Regulamentadoras n.º 10, 
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12, 18, 23 e 26 da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas alterações, da Lei n.º 6514 de 22/12/77, que modificou o 
Capítulo V do Título II da CLT. 

 
Sinalização 
Toda  e qualquer  obra  ou  serviço  realizado  em  vias  públicas,  logradouros  públicos,  e  outros,  que  ofereçam 

possibilidade  de risco a terceiros e empregados,  devem ser providos de sinalização e isolamentos através de 
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas, 

sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho e do local. A CONTRATANTE se eximirá 
de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes que por ventura venham acontecer. 

 
Nas áreas públicas afetadas  pela construção  das obras, bem como nas áreas privadas, tanto em relação ao 
tráfego  de  veículo  ou  de  pessoas,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  junto  aos  órgãos  competentes,  as 

respectivas liberações e aprovações necessárias, seja para as sinalizações e/ou para o tráfego. 

 
Diário de Obra 
A CONTRATADA é obrigada a manter atualizados no canteiro da obra e ou frente de trabalho o diário de obras, 

Alvará,  Certidões,  Licenças,  em  locais  de  livre  acesso,  afim  de  que,  a  CONTRATANTE  possa  em qualquer 
momento, registrar as ocorrências que julgar necessária e de forma a evitar interrupções por embargos. 

 
Equipamentos e ferramentas 
A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos mínimos previstos para execução 

do serviço, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a CONTRATANTE.  Nos casos de se constatar que, 

para o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a 
tal complementação, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 
A CONTRATANTE  poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades de 

produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA  retirá-lo do 

canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE.  As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a 

que  se  destinam,  sendo  proibido  o  emprego  das  defeituosas  ou  improvisadas.  As  ferramentas  defeituosas 

deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas. 
 
 

Considerações 

A metodologia  de execução  do conjunto de serviços projetados  para implantação  da PAVIMENTAÇÃO  COM 

BLOQUETES SEXTAVADO deverá estar em conformidade com as especificações técnicas do DNIT, DER-MG e 
ABNT. 

 
A  CONTRATADA  deverá  ter  equipe  de  topografia  em  campo  por  período  integral  na  obra,  garantindo  a 
implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços relacionados à 

mesma. 

 
A seguir apresentamos uma síntese destas especificações que estabelecem, em relação ao tipo de serviço, as 
técnicas de execução, ao controle geométrico, ao equipamento utilizado e a mensuração dos serviços a serem 

realizados para implantação da obra. 
 

 
 

1.  INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
Conforme exigência do órgão convenente, deverá ser fixada placa indicativa em conformidade com o manual de 

identidade visual respectivo. 
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A  placa   será   afixada   pela   CONTRATADA,   em  local  visível,   preferencialmente   no  acesso   principal   do 
empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização, e deverá ser mantida em bom estado 

de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 
obras, substituindo-a ou recuperando-a quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por 

solicitação da Fiscalização. O local de fixação da placa deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. 
Será executada placa de obra, confeccionada em chapa galvanizada 0,26 com medidas 3,00m x 1,5 m, afixadas 

com rebites 540 e parafusos 3/08, em estrutura metálica viga U 2”, enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto 

autoclavado, pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. A parte da frente será pintada 
com pintura automotiva fundo azul, texto em plotter de recorte película branca e na parte inferior aplicação das marcas 

em cor, conforme manual de identidade visual do órgão convenente. 

 
A placa somente deverá ser confeccionada após fornecimento do modelo e aprovação escrita da fiscalização. Não 
obedecida esta condição, é de total responsabilidade CONTRATADA a confecção de nova placa sem ônus para a 

contratante. 

 
A CONTRATADA não só ficará responsável pelo fornecimento, montagem e assentamento da placa, mas também 
estará obrigada a desmontá-la e removê-la, ao final da obra, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
2.   MOVIMENTAÇÃO  DE MATERIAL  DE QUALQUER NATUREZA 
Os serviços  de movimentação  de terra serão  aqueles  necessários  à formação  do gabarito  da pista e serem 

executados conforme a melhores práticas para obras rodoviárias contemplando regularização do subleito e 
compactação do subleito. 

 
Para execução do serviço deve-se efetuar a marcação topográfica de modo a permitir o uso de equipamentos 
mecânicos de regularização e compactação. 

 
Os logradouros contemplados com a pavimentação deverão ser objeto de análise mais detalhada quanto a: 

a) Nivelamento  longitudinal:  verificação  do  nivelamento  atual  e  alteração  se  necessário  visando  não 
formarem bacias entre ruas, de modo a dificultar o escoamento de águas pluviais. 
 

b)   Nivelamento transversal: verificação rigorosa quanto à inclinação lateral proposta em projeto de modo que 
os deflúvios pluviais escorram igualmente para os dois lados da pista em direção às sarjetas; 

 
b) Pesquisa de interferências:  a empresa contratada  deverá verificar in-loco, a existência de redes como 

telefonia, esgoto e ramais, água e ramais, galerias de águas pluviais, tubos de passagem, caixas, etc. 
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2.1 - Marcação  topográfica 
2.1.1 -Locação 

A implantação do projeto inicia-se com a locação do eixo a partir dos marcos de apoio. Esse eixo é definido e 
estaqueado. A implantação é feita usando piquete e estaca de madeira. O piquete é cravado até o nível do terreno e 

a estaca é fixada ao lado do piquete servindo de testemunho; neste será identificado o número da estaca. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Piquete e estaca.  Fonte: Obra SUDECAP (2011). 

 
A locação é feita por estaqueamento.  Uma estaca corresponde a vinte metros. Quando essa distância não for 

inteira, adicionamos a medida à estaca como mostra o exemplo abaixo: 

20 metros = 1 estaca 
30 metros = 1 estaca + 10 metros 
55,30 metros = 2 estacas + 15,30 metros 

 
2.1.2 - Nivelamento do eixo 
O nivelamento é feito usando um dos marcos como referência, isto é, instala-se a estação total em um ponto 

estratégico,  com  o  prisma  aprumado  em  um  dos  marcos,  faz-se  a  leitura  inicial  e  em  seguida  o  prisma  é 
emparelhado em cada piquete de cada estaca. A partir desta leitura inicial é feito o cálculo para determinação da 

cota de cada piquete. 

 
2.1.3 -Terraplenagem 

Após a limpeza, é iniciada a terraplenagem onde um greidista (profissional que dá as diretrizes para o operador de 
máquina) acompanha os cortes (gabaritando as rampas), e aterros conferindo as camadas. 

 
O Greidista  é responsável  por gabaritar  e verificar os cortes em cada estaca de Offset. Na regularização  do 

subleito, são locados os bordos direito, esquerdo e definidas as cotas. 
 

             
Figura 6 – Greidista. 

Fonte: http;//www.3becnst.br/goiana_diario23a05.htm 
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2.2 - Regularização do subleito 

De  acordo  com  as Normas  Técnicas:  NB-1391/91,  NBR-12307/91  e NBR-12752/92,  a  superfície  do  subleito 
deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do leito carroçável.   A compactação do 

subleito deverá ser feita progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 100% 
do PROCTOR NORMAL. 

 
O bloquete sextavado é a última camada da pavimentação de ruas, e é a parte que entrará em contato com as 

rodas  dos  carros.  A  preparação  do  solo  é  fundamental  para  que  as  condições  do  pavimento  favoreçam  a 

dirigibilidade, sendo fundamental para manter íntegro por mais tempo o piso pavimentado. Para isso acontecer, o 

subleito deve ser perfeitamente regularizado e adensado que é o processo primordial para que a pavimentação se 
inicie com qualidade. 

 
Esse é o processo que preenche espaços vazios no solo e que evitam afundamentos posteriores. É assim que 

todo processo deve começar. Quando são feitos de forma precária, a rodagem de caminhões e outros veículos 

pesados deformam o pavimento, causando buracos e valas. 

 
Deve ser dada atenção máxima para o alinhamento e o nivelamento da rua que sofrerá a intervenção. De forma 
nenhuma a rua poderá ser pavimenta apresentando desnível para um só lado. Uma boa forma de verificar este 

nível é através do posicionamento dos meios fios. Os meios fios de ambos os lados devem apresentar o mesmo 

nível. 

 
Já na regularização, o subleito deve apresentar um caimento no sentido dos meios fios em torno de 1,5% a 2,0% 

ou conforme especificado no projeto de execução. Não será admitido pela fiscalização pavimentos inclinados para 
um só lado. Todo serviço mal executado será rejeitado pela fiscalização e o retrabalho inteiramente por conta da 

CONTRATADA. 

 
3.   MEIO FIO 
Deverão ser executados meio fios em concreto pré-moldado, dimensões 15x10x23 cm (base inferior x base 
superior x altura), sob base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3, composição de cimento e 

areia. 
 

Todas as peças deverão apresentar resistência a compressão igual ou maior que 18Mpa e apresentar na sua 

composição Cimento, areia, brita 1 e 2 e água. A resistência à compressão almejada enseja o seguinte consumo 

por metro cúbico de cimento, agregados e água: 

    Cimento: 325 Kg 

    Areia seca: 0,576 m³ 

    Brita 1: 0,210 m³ 

    Brita 2: 0,640 m³ 

    Água: 180 litros 

 
A contratada deverá apresentar, antes do assentamento, os laudos que comprovam a resistência do bloquete. 

 
Assentamento do meio fio: 
Para o assentamento dos meios-fios, a superfície do terreno de fundação deve estar devidamente regularizada 
(de acordo com a seção transversal do projeto), lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas. Recomenda-se 

também  que o terreno  não apresente  umidade  excessiva  nem solos  turfosos,  micáceos  ou com substâncias 

orgânicas. O Departamento de Estradas e Rodagem também indica que a suscetibilidade do solo à compactação, 

medida por ensaio de proctor normal, seja de 1,5% em torno da umidade ótima de compactação. 
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Atenção máxima deverá ser dada quanto o alinhamento e marcação das cotas que deve ser feito com o uso de 

estacas e linha. 

 
Após a compactação, o terreno de fundação, está pronto para receber a base de assentamento  em areia. Em 
seguida, procede-se o assentamento das guias pré-fabricadas que devem ser escoradas e ter os vão entre elas 

(juntas) devidamente rejuntados com argamassa pré-fabricada. 

 
Usualmente, os meios-fios são posicionados a 15 cm de altura do pavimento - altura em que está ou será erguida a 

calçada. 

 
4.   CALÇAMENTO COM BLOQUETE SEXTAVADO 

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, 
os quais serão supervisionados e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO  serão liberados individualmente 

de modo a dar continuada a execução das camadas que compõem o pavimento estrutural. 
 

 

 
Figuara 8 – Camadas de pavimentação 

 

 

4.1  Procedimento de Execução 

a) Colchão de areia 
Consiste no fornecimento e espalhamento de camada de areia. Suas principais funções são permitir um adequado 
nivelamento  do pavimento  que será executado  e distribuir  uniformemente  os esforços  transmitidos  à camada 
subjacente. 

Os equipamentos  utilizados  para  execução  deste  serviço  são:  moto  niveladora  e ferramentas  manuais  (pás, 

enxadas, réguas de madeira, etc.). 

A jazida de areia para execução do colchão está localizada a 4,0 km da sede do município e deve ser identificada 

pelo Contratante. 

 
b) Juntas 

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no 
máximo, dentro do terço médio dos blocos. 

 
c) Assentamento 
Efetuar o assentamento das peças em fiadas, perpendiculares aos eixos das vias, ficando a maior dimensão na 

direção da fiada. Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no sentido longitudinal 
das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou 

ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. 
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Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto, 

obedecendo  ao  abaulamento  previamente  estabelecido.  Após  colocar,  longitudinalmente,  linhas  de referência 

fortemente distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão perpendicularmente 
às linhas de referência, apoiadas sobre estas. 

 
Iniciar  o assentamento  da primeira  fileira, perpendicular  ao sentido  das vias, acompanhando  uma  das linhas 

transversais. Sobre o colchão de areia efetuar o assentamento da primeira peça, que deverá ficar colocado de tal 

maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência e de tal maneira que uma junta 

coincida com o eixo da pista. 

 
Em seguida o calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. Terminado o 
assentamento desta primeira peça, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se 

uma  junta  entre  eles,  formada  unicamente  pelas  irregularidades  de  suas  faces.  O assentamento  deste  será 

idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 2,5 cm. 
 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio devendo terminar junto a este, observando-se o espaço 
necessário para execução da sarjeta. 

No assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou 

seja, de frente para a área pavimentada. Efetuar o rejuntamento com areia. 

 
d) Calçamento 
O calçamento deverá ser executada com bloquete de concreto sextavado com espessura de 8 cm, devendo 

apresentar  resistência  característica  a  compressão  Fck  ≥  35  MPa  e  atender  as  exigências  estabelecidas 
normativas  EM-6,  NBR  9780  e  NBR  9781,  e  deverá  ser  assentado  sobre  colchão  de  areia  e  devidamente 

rejuntado. 

 
4.2 - Controle 
a) Controle visual da execução 

O pavimento pronto deve ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis e dimensões e secção transversal tipo 
estabelecida em projeto. 

 
b) Verificações: 
-  Antes  do  assentamento:  deve  haver  uma  análise  preliminar  do  material  posto  na  obra  quanto  a  sua 
aceitabilidade em termo de qualificação. 

- Depois do assentamento: devem ser recusados, mesmo depois do assentamento, os bloquetes que não 

preencherem as condições deste Memorial, devendo a firma Empreiteira providenciar a substituição dos mesmos. 

 
c) Resistência do bloquete 
Os bloquetes empregados na pavimentação devem seguir a norma ABNT 9781, que fala sobre os requisitos e métodos 
de ensaio exigidos para que as peças de concreto possam ser utilizadas para o tráfego de pedestres, veículos e pátios 

para armazenamento de produtos. 

 
Já a resistência do material é verificada através de um teste de rompimento, para saber qual a carga máxima que o 

piso suporta  devendo a contratada apresentar, antes  do  assentamento, os  laudos que  comprovam  a 
resistência do bloquete. 
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Todas as peças deverão apresentar resistência a compressão igual ou superior a 35 Mpa e apresentar na sua 

composição cimento, areia, brita e água. A resistência à compressão almejada enseja o seguinte consumo por 

metro cúbico de cimento, agregados e água: 

    Cimento: 387 Kg 

    Areia seca: 0,409 m³ 

    Brita: 0,818 m³ 

    Água: 189 litros 

 
d) Controle Geométrico 

A face do calçamento não deve apresentar, sob uma régua de 2,50m a 3,0m de comprimento, sobre ela disposta 

em qualquer direção, depressão superior a 0,01m. 

 
Em  relação  à  espessura,  a  altura  de  base  de  areia  mais  pavimento  depois  de  comprimidos,  medida  por 

sondagens diretas, não poderá exceder em mais de 5% a espessura fixada em projeto. 
 

Será rejeitado pela fiscalização todo e qualquer serviço que não esteja de acordo com o estabelecido em projeto e o 
custo do retrabalho será total responsabilidade da contratada. 

 
Atenção especial deve ser dada para o caimento lateral do pavimento bem quanto a possíveis ondulações que possam 
vir acontecer. 

 
5.   DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS 
5.1 - Sarjeta 

Dispositivos de drenagem longitudinal construídos lateralmente às pistas de rolamento, destinada a interceptar os 
deflúvios, que escoando pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a integridade dos pavimentos e a 

segurança do trafego, e geralmente tem, por razões de segurança, a forma triangular ou retangular. 

 
As sarjetas serão executadas em concreto usinado Fck = 15 MPa com 08,0 cm de altura e 30,0 cm de base. A 

resistência à compressão almejada enseja o seguinte consumo por metro cúbico de cimento, agregados e água: 

    Cimento: 250 Kg 

    Areia seca: 0,420 m³ 

    Brita 1: 0,924 m³ 

    Água: 195 litros 

Para a execução da sarjeta, a superfície do terreno de 

fundação deve estar devidamente regularizada (de acordo com a seção transversal do projeto), lisa e isenta de 

partículas soltas ou sulcadas. Recomenda-se também que o terreno  não  apresente  umidade  excessiva  nem 

solos  turfosos,  micáceos  ou  com  substâncias  orgânicas.  O Departamento de Estradas e Rodagem também 

indica que a suscetibilidade do solo à compactação, medida por ensaio de proctor normal, seja de 1,5% em torno 

da umidade ótima de compactação. 

 
Atenção máxima deverá ser dada quanto o alinhamento e marcação das cotas que devem ser feitos com o uso de 

estacas e linha. 

 
Após a compactação,  o terreno de fundação, executa-se a base, em concreto magro ou brita, para receber a 

sarjeta.  Em seguida,  o concreto  é lançado  e deverá  ser adequadamente  adensado  e sarrafeado  de modo  a 

adquirir o acabamento desejado. 
•

mailto:conveniosdejacinto@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO 
Av. Antônio Ferreira Lúcio Nº 343, 1º andar, Centro - Jacinto/MG – CEP 39930-000 

Fone: (33)3723-1187  - E-mail: conveniosdejacinto@gmail.com 

CNPJ 18.349.910/0001-40 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

 

P
ág

in
a1

8
 

 

•• 
6.   CALÇADAS 
Serão executados passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não 
armado. 

 
Para a execução da calçada, a superfície do terreno deve estar devidamente regularizada (de acordo com a seção 

transversal do projeto), lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas. 

 
Procede-se a delimitação da área a ser construída a calçada dando atenção máxima quanto ao alinhamento e 

marcação que devem ser feitos com o uso de estacas e linhas. Sobre a camada granular devidamente nivelada e 

regularizada, monta-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Em seguida 

aplique um a camada de concreto magro de 3 cm, no mínimo. Nos locais onde serão usados como canteiros para 

plantio de árvores não deve ser aplicado a camada de concreto magro. 

 
Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Ripas 

de madeira devem ser colocadas no sentido da largura da calçada, a cada 1,50 m.  Elas devem ficar aparentes na 

calçada e vão funcionar como juntas, evitando rachaduras. 
 
 
 
 

 
Figuara 9 – Detalhe  executivo da calçada 

 
Atenção especial deve ser dada ao caimento da calçada para evitar acúmulo de água. Em calçadas planas, o caimento 

deve ser de 1 cm para cada metro de largura da calçada. 

 
Em ladeiras, o piso da calçada deve ter a superfície áspera. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma 

textura superficial  por meio de vassouras,  aplicadas  transversalmente  ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 
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7.   RAMPAS PNE 

Com vista a atender os requisitos legais da acessibilidade, como regras gerais previstas em decreto nº 5.296/04 
do governo federal, complementadas  por especificações  sobre o assunto contidas na NBR9050 e disposições 

sobre o mesmo na legislação dos estados e municípios, serão construídos dispositivos (rampas de acessibilidade) 
para aceso PNE. 

 

Em função da largura das calçadas projetadas serão executadas, segundo a NBR9050, o modelo de rampas “D” 

que sugere um rebaixo total na direção da largura do passeio. De acordo com a mesma, para este modelo de 
rebaixo, deve se executar rampas de inclinação máxima de 8,33% (1:12) em ambos os sentidos da calçada. 

 
As rampas serão construídas nos locais definidos e identificados no projeto. Nenhum dos pontos de construção 

das rampas de acessibilidade apresenta maiores problemas para sua implantação. Em caso de dúvida dos locais 
de construção das rampas, a fiscalização deve ser ouvida. 

 
A execução das rampas acontecerá no momento exato da construção das calçadas e terá o mesmo procedimento 
de execução devendo apenas obedecer às inclinações e medidas geométricas apropriadas para as rampas. 

 

8 – PISO PODOTÁTIL 
Como forma de complementar o acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) todas as rampas serão 

contempladas  com piso podotátil de concreto, do tipo Alerta. O “Alerta” é utilizado para avisar a mudança de 
direção ou algum tipo de obstáculo na frente, como por exemplo o início de uma escada. 

 
Para  instalação  de Piso  Tátil Alerta  deverão  ser cumpridas  as exigências  dispostas  nas normas técnicas  de 
acessibilidade  da ABNT, especificamente  da NBR 9050, sendo de suma importância a obediência das normas 

quanto à composição da sinalização tátil e de extrema importância a aquisição e utilização correta dos produtos 
para a instalação do Piso Tátil Alerta. 

 
As placas do piso terão dimensões 40x40cm, deverão ser assentadas com argamassa industrializada sobre o piso 

de concreto com junta seca. Durante a execução da calçada, com auxílio de formas de madeira, deixar o espaço 

adequado para assentamento do piso. Depois de concretada a calçada e o concreto curado, procede-se a retirada 
da forma para assentamento do piso podotátil. 

 

 
Figuara 11 – Forma piso  podotátil 

Tal qual a execução da calçada, a superfície  do terreno deve estar devidamente  regularizada,  compactada  e 

receber um lastro de concreto magro de 3 cm. Em seguida é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto tomando o cuidado de deixar o nível mais baixo o suficiente para receber a placa do piso 

de forma que, depois de assentado, fique no mesmo nível da calçada. 
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Assim preparado,  procede-se  o assentamento  do piso, peça por peça, utilizando  argamassa  industrializada  e 

procedendo, em seguida, o seu rejuntamento. 

 
9. PLACAS  DE IDENTIFICAÇÃO 
 
9.1 – Placas de identificação dos logradouros 

As placas de identificação de ruas serão confeccionadas em chapa galvanizada nº 18 com dimensões 45 x 25 cm. 

 

 
Figura 12 - Placa de rua. 

Imagem  meramente ilustrativa 

 
    Fundo na cor azul escala PANTONE 2757 C e Branco escala PANTONE Trans. White; 

    Textos título na cor Branco escala PANTONE Trans. White; 

 Modelo  apenas  ilustrativo,  a  grafia  dos  nomes  das  Ruas  e  Bairros  devem  ser  confirmadas  com  a 
fiscalização, ficando a Contratante inteiramente responsável pela sua correta confecção. 

 
As  placas  deverão  ser  fixadas  nas  paredes  das  casas  situadas  o  mais  próximo  possível  dos  cruzamentos 

indicados. 

 
Figura 13 Fixação placa logradouro 
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9 - PAISAGISMO 

9.1 – Árvores 
O  Jacarandá  Mimoso deve  ser cultivado  sob  sol  pleno,  em solo  enriquecido  com  matéria  orgânica, regado 

frequentemente, mas sem encharcamento, para evitar doenças causadas por fungos e bactérias. 

 
9.2 - Mudas 
Deverão ser observadas as condições de salubridade  das plantas, através do exame de suas folhas, caule e 

sistema radicular; as mudas deverão se apresentar sem sinais de doenças ou mal tratos, devendo estar plantadas 

em recipientes  com dimensões  compatíveis.  As mudas deverão apresentar  boas condições  de retibilidade  do 
fuste. 

 
9.3 - Covas 
As covas deverão ter dimensões de 0,60m de largura, por 0,60 m de comprimento, por 0,60m de profundidade. 

Depois de aberta, retirar toda a terra proveniente da escavação e colocar cerca de 3 kg de adubo animal de curral 
bem curtido, misturado ao solo do canteiro ou a chamada terra vegetal que é o composto orgânico. Caso não 

disponha, colocar adubo organo-mineral,  misturado ao solo do canteiro. Também será conveniente a adição à 
mistura de 200 gramas de farinha de ossos. 

 
Realizada a abertura da cova e correta adubação, colocar a muda sem o seu invólucro e completar o buraco com 
a terra misturada. Nos dias subsequentes ao do plantio, as regas devem ser diárias, caso não ocorram chuvas. 

 
9.4 – Grades metálica de proteção das mudas 
As mudas deverão ser tutoreadas por estacas de madeira com 0,50m de engastamento no solo e 2,00m de altura 

afim de conduzir as mudas de forma ereta, sem prejudicar o torrão da planta; o amarrio deverá ser de material que 
não cause danos ao vegetal (sisal, corda, palha de milho ou mangueira  de borracha), no formato de um oito 
deitado. 

 
Figura 14 – Amario da planta 
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Em seguida deverá ser inserida uma grade para proteção das mudas, no qual, é indispensável em áreas urbanas. 

As grades de proteção deverão atender as seguintes especificações: 

    A altura mínima de 1,60m, acima do nível do solo; 

    A área interna deve permitir inscrever um círculo com diâmetro igual ou superior a 0,38m; 

    As laterais devem permitir os tratos culturais; 

 Os  protetores  devem  permanecer,  no  mínimo  06  (seis)  meses,  sendo  conservado  em  perfeitas 
condições; 

(Prefeitura de Aracruz – MANUAL  DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA 

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA) 

 
As grades de proteção deverão ser afixadas no solo de maneira a não interferir com o sistema radicular da árvore 

plantada. 

 
10. PAGAMENTO 
Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais. 

 
10.1 - Medições 
Em relação à medição dos serviços executados seguir os seguintes critérios: 

 

  Os serviços devem ser medidos na pista, em metro quadrado, pela determinação da área efetivamente 
pavimentada. 

  Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pela CONTRATANTE ou 

pelas especificações vigentes terá que ser corrigido, complementados ou refeitos. 

  Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, ou seja, atender as especificações 
técnicas do DNIT e ABNT ou aprovação da CONTRATANTE. 

  A medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória de Cálculo anexando às planilhas de 
volumes e áreas dos serviços  realizados,  incluindo  croquis de localização,  para melhor  detalhamento 
físico e planilhas de quantidades dos serviços executados anexados ao da licitação da obra, bem como o 

diário de obra do período em questão. 
  A  CONTRATADA   deverá  anexar  junto  a  Medição  Final,  quando  necessário  e  ou  solicitado  pela 

CONTRATANTE, o projeto As Built da obra. 

 
11. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
As normas, projetos de normas, especificações  aprovadas pela ABNT, bem como toda a legislação em vigor, 

referentes a obras de infraestrutura urbana, inclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante deste 
memorial,  como  se nelas estivessem  transcritas.  Estas  especificações  são complementadas  pelos projetos  e 

detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas. Em caso de divergências, prevalecerão: 
• As especificações estabelecidas sobre os desenhos; 
• As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escalas; 

• Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. 

 
São de responsabilidade da construtora: 
• As licenças e suas prorrogações. 

• A ART de execução. 

•  Todas  as  providências  junto  aos  órgãos  públicos,  institutos  de  previdência  e  concessionárias  de  serviços 

públicos,  cumprindo  quaisquer  formalidades  e sanções  exigidas,  desde  que digam respeito  à obra  ou a sua 
execução. 
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Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de materiais, inclusive entulhos e 

outros, entregando a obra em perfeitas condições de uso e conforme projeto anexo.   A obra só será dada com 

entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO. 

 
Jacinto, 12 de novembro de 2019. 

 

 
 
 

Tomé Rocha de Almeida 
Engenheiro Civil 

CREA/MG: 209782/D 

 

 
 
 

Adailton Alves de Almeida 
  Prefeito 
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