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DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Pavimentação e urbanização.

LOCAL: Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José da Silva Pacheco

DADOS FÍSICOS DA OBRA

                     

Pavimentação em asfalto: 11.960,46 m²

Travessia elevada: 2.509,15 m² (Contém paver tátil com 73,70 m²)

Calçada em concreto desempenado: 13.727,81 m²

Ciclovia em concreto desempenado: 3.219,95 m²

Canteiro plantio das árvores: 348,76 m²

Piso tátil direcional e de alerta: 1.123,68 m² 

Área total de intervenção total: 32.889,81 m²

EQUIPE TÉCNICA SEPLAN

Diretor do Departamento de Urbanismo / Arquiteto e Urbanista: Fernando Vitor Peres
Chefe da Divisão de Cartografia e Legislação Urbana e Arquiteta e Urbanista: Reinilda Fiorese
Engenheiro Civil: Neuson Harres e Pires Godoy
Diretor do Departamento de Trânsito / Engenheiro Civil: Rodrigo Fernandes de Souza
Engenheiro Civil: Pablo Angelo Antunes
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PROJETOS

O projeto de pavimentação e urbanização da Avenida André Rodrigues de Freitas e quatro
quadras  da  Avenida  José  da  Silva  Pacheco  fazem  parte  dos  documentos  apresentados  pela
Secretaria de Planejamento e Urbanismo, composto por projetos de pavimentação, geométrico,
urbanização,  drenagem  e  sinalização  destas  Avenidas,  com  memorial  descritivo,  orçamento
estimativo e cronograma físico-financeiro.

A  execução  de  todos  os  serviços  de  urbanização  (calçadas,  ciclovia),  pavimentação  em
asfalto, travessia em bloco sextavado e sinalização, deverá obedecer rigorosamente ao projeto,
materiais e procedimentos,  especificados neste memorial  descritivo de modo a conseguir,  com
segurança, a obtenção de um produto final acabado de característica ótima durante o período de
vida útil da obra a que se refere.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados ao responsável
técnico pelo projeto. Nenhuma modificação poderá ser feita na obra sem o consentimento, por
escrito, do autor do projeto.

Pág 3   de 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

GENERALIDADES

O  presente  memorial  tem  por  objetivo  apresentar  as  recomendações  básicas  para  a
construção de pavimentação em asfalto, travessias em blocos de concreto e calçada com ciclovia
em concreto para urbanização da Avenida, conforme indicado no projeto. Em caso de divergências
deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos os respectivos
autores e a fiscalização:

 1º. Projeto de pavimentação e urbanização;
 2º. Memorial descritivo;
 3º. Orçamento Estimativo.

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e desmo-
bilização do Canteiro de Obras, depósito de materiais e abrigo de pessoal, incluindo a disponibiliza-
ção de todo o material necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utiliza-
dos nos serviços. 

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, tratamento e recupe-
rações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, serão de responsabilidade do Construtor.

Os  materiais  e  serviços  somente  poderão  ser  alterados  mediante  consulta  prévia  aos
autores  do  projeto,  fiscalização  e  da  equipe  técnica  da  Caixa,  quando  houver  alteração  do
orçamento, ou da funcionalidade do objeto, por escrito. Também devem estar de acordo com as
especificações do Manual  de Pavimentação e Drenagem do DNIT – 2006,  regulamentações  do
Deinfra-SC e do DNIT. 

Os  serviços  contratados  serão  executados  rigorosamente  de  acordo  com  as  normas  a
seguir: 

I. Todos  os  materiais  deverão  respeitar  as  Normas  vigentes  de  Pavimentação  Asfáltica
(NBR11170 e NBR 11171 – Serviços de pavimentação); 

II. Manual de Pavimentação – DNIT/2006;

III. Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT/2006;

IV. Manual de Drenagem de Rodovias – DNIT/2006;

V. NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

VI. NBR 16537 – Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretriz para elaboração de proje-

tos 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;
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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

XIV. 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 exclusiva 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;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A contratada deverá manter na obra um engenheiro e um mestre de obra. É obrigatório
que o engenheiro tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo de projeto, termo de
referência e especificações técnicas, normas e manuais, não podendo alegar desconhecimento dos
mesmos. O mestre deverá ter experiência na execução dos serviços contratados, caso observado
pela  equipe  fiscalizadora  que  os  profissionais  envolvidos  diretamente  na  obra  não  tenham  a
experiência  e  prática  na  execução  dos  trabalhos  e  serviços  necessários,  a  fiscalização  poderá
solicitar sua substituição.

1. SERVIÇOS INICIAIS

A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica sobre
projetos e pela execução da obra.

1.1.  Placa de obra
A empresa contratada providenciará a colocação da placa de identificação da obra com

dimensões de 2,85 x 1,50 metro.
O modelo de placa utilizado deverá ser conforme “Manual de uso da marca do Governo

Federal”, de versão vigente. 
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1.2. Locação da obra
A locação da obra será executada com teodolito eletrônico e nivelador óptico de precisão. 
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 empresa executora procederá a locação planimétrica da obra, determinando ao menos
um  marco  de  referência  ou  conforme  a  necessidade.  A  locação  será  delimitada  por  meio  de
estacas  de madeira fixadas  provisoriamente em pontos específicos  para sinalizar  os elementos
construtivos  do  projeto,  como  eixos,  pista,  calçadas,  ciclovias,  canteiros,  meio-fio,  esquinas,
travessias e quaisquer outros pontos relevantes a perfeita execução da obra. 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.

1.3. Mobilização de Equipamento e desmobilização
A mobilização e desmobilização consiste no transporte de equipamentos, principalmente

maquinários  necessários  para  a  execução da obra.  O método de cálculo para  estes  itens  está
demonstrado no Memorial de Cálculo.

1.4. Sinalização de obras
Deve ser  estabelecida  uma área de atividades,  onde  serão implantados  dispositivos  de

sinalização,  com  objetivo  de  informar  os  transeuntes  sobre  o  local  do  canteiro  de  obras,  as
consequências e alterações no tráfego durante a execução dos serviços, bem como estabelecer o
local sob intervenção e o canteiro de obras.

1.4.1. Área de proteção
Estes  locais  devem  ser  estabelecidos  antes  e  após  o  canteiro  de  obras,  destinados  a

sinalização de advertência com relação ao canteiro de obra e realização de manobras de saída e de
retorno dos transeuntes.

A  área  de  proteção  não  possui  acesso  restrito,  sendo  que  deve  possuir  uma extensão
mínima de 10,00 metros.

As placas de sinalização de obras podem ser instaladas na margem da via ou até mesmo na
própria pista, dependendo da situação. Para garantir os seus objetivos, a sinalização deve ser limpa
e  em bom estado,  deve  manter  sua  forma e  cor  inalterada,  tanto  no  período diurno quanto
noturno,  apresentar  dimensões  e  elementos  gráficos  padronizados  pelo  Código  de  Trânsito
Brasileiro, ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualização, ser implantada de acordo
com critérios uniformes e de forma a induzir o correto comportamento do usuário, ser implantada
antes do início da intervenção na via, ser totalmente retirada quando da conclusão da etapa de
obra que não tenha relação com a seguinte, ser totalmente retirada da obra quando a etapa a que
ela se refere for concluída. 

- Devem ser instalados neste local a sinalização de advertência de obras:
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 Pista irregular: Adverte o condutor do veículo de um trecho de via perigoso, pela irregularidade
de sua superfície. Deve ser utilizado se a pista for aberta ao tráfego;

 Estreitamento de pista:  Adverte o condutor sobre o estreitamento central,  ou em um dos
alinhamentos. Deve ser utilizado se a pista for aberta ao tráfego com percurso específico;

 Obras: Adverte  o  condutor  de  veículos  da  existência,  adiante,  de  obras.  O  sinal  deve  ser,
sempre, o primeiro da sequência da sinalização de obras. Portanto, deve ser colocado no início
da área de proteção, antecedendo os demais sinais de advertência ou regulamentação. 

- Devem ser instalados neste local a sinalização de regulamentação:
 Parada obrigatória: informa que deve parar  o  veículo.  Deve ser  utilizada quando houver a

necessidade de controle de tráfego, como, por exemplo, mobilização de equipamento na pista
para o canteiro de obras;

 Velocidade máxima permitida: Deve ser  utilizada  se  houver  a  necessidade  do  controle  de
tráfego.

- Devem ser instalados neste local a sinalização indicação de obras:
 Sinal de desvio: indica local onde se inicia  o desvio.  Deve ser utilizado sempre que houver

desvios na pista;

Podem  ser  utilizadas  outras  placas  de  advertência,  regulamentação  e  indicação  conforme
situações específicas, sendo que devem ser solicitadas e autorizadas pelos fiscais da obra.

-  Dispositivos  de  canalização  e  segurança  devem  ser  utilizados  em  situações  especiais  e
temporárias:

 Dispositivo de bloqueio: Barreiras de madeira para bloquear o tráfego em toda a extensão da
área interditada para obras ou serviços fixos. 

Imagem 02 - Barreira de bloqueio
 Tela plástica: Confeccionadas em polietileno com malha de 5 milímetros, devem ter cor laranja

e altura de 1,50 metro e fixadas em suporte de madeira pontaletada fixa. Devem ser fixadas na
transição entre a área de proteção e canteiro de obras,  impedindo o acesso de veículos  e
pedestres.

Caberá à CONTRATADA, nos trechos que estiverem submetidos a intervenção ou que façam
parte da área de intervenção e canteiro de obras, a sinalização e advertências, regulamentação e
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bloqueio, para que oriente os transeuntes em relação aos desvios e direcionamentos de tráfego. A
sinalização deve contemplar uso noturno e estar disposta em todo o perímetro. Os acessos de
trabalhadores  e  equipamentos  às  áreas  de  escavação  devem  ter  sinalização  de  advertência
permanente. Por se tratar de obra de longa duração, num local específico, as placas de sinalização
de  obras  podem  ser  instaladas  na  margem  da  via,  conforme  o  estabelecido  no  Manual  de
Sinalização Rodoviária do DNIT, ou até mesmo na própria pista.

No perímetro onde está ocorrendo a obra deverá ser fixado um cordão de isolamento de
tela plástica com estrutura de peças de madeira pontaletadas, impedindo o acesso de pessoas não
autorizadas ao local que está sob intervenção.

A empresa executora deverá requerer com antecedência de 05 dias para a fiscalização,
autorização para bloqueio dos trechos das vias onde ocorrera a intervenção, para que possa ser
elaborado plano de tráfego e notificação dos munícipes.

1.5. Gestão de resíduos
Os resíduos provenientes dos trabalhos realizados na execução do projeto, como escavação

ou qualquer outro tipo de rejeito, deverão ser destinados para locais devidamente licenciados para
depósito de materiais excedentes. (Lei Municipal nº 49/2016)

Utilizou-se como referência para definição das distâncias médias de transporte (DMT) a
distância dos bota-foras localizados na região, as quais estão devidamente licenciadas conforme
indicado abaixo: 

 – Bota-fora 01 – Rodovia SC 416, nº1.461, 1º de julho – Itapoá – 10,5 km; 
 – Bota fora 02 – Rua dos Bororós, 1 – Zona Industrial Norte – Joinville – 65,7 KM; 
 – Bota Fora 03 – Estrada Dona Francisca, 9215, Zona Industrial – Joinville – 66,0 km.
Para o orçamento de transporte de material foi aplicada a distância média de 47,25 Km.

2. DRENAGEM

O sistema de drenagem urbana projetado é composto de uma galeria, traçada ao longo de
lado sul da via, e por tubulações em transversais que ligam as bocas de lobo do lado norte da via. A
água superficial  da pavimentação é encaminhada através  do meio-fio sarjeta até as  estruturas
coletoras que exercem função simultânea de boca de lobo e poço de visita. Em seguida as águas
são conduzidas através das galerias (tubos de concreto armado), para enfim ser encaminhadas
para as tubulações ou valas de deságue final. As dimensões dos componentes seguem nos detalhes
específicos apresentados no projeto.

2.1. Locação, escavação e escoramento
Os locais e a profundidade de escavação para atingir os níveis necessários para o perfeito

funcionamento do sistema de drenagem possuem variação constante  conforme o percurso da
tubulação, e devem ser consultados diretamente no projeto de drenagem.
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2.1.1. Locação
Inicialmente deve ser  realizada a locação do ponto de escavação para a  instalação das

tubulações. Deve ser utilizado um teodolito eletrônico e demarcado com a instalação de piquetes
provisórios, de madeira, indicando a localização do circuito de tubulações e as bocas de lobo. Os
piquetes devem ser instalados:

 A uma distância máxima de 5,00 metros;
 Nos pontos onde estão locadas as bocas de lobo;
 Onde ocorrem mudanças de direção e inclinação da tubulação;

2.1.2. Escavação
A escavação será realizada com retroescavadeira, com profundidade média entre montante

e jusante de 2,50 metros e as larguras variam entre 1,10 e 2,20 metros, sendo necessário verificar
em  projeto  o  nível  específico  em  cada  trecho.  A  profundidade  está  expressa  levando  em
consideração nível do asfalto acabado, sendo que deve apresentar inclinação uniforme entre cada
boca de lobo. Os níveis, cotas e direção do caimento variam para todo circuito de drenagem, e
estão indicados nas pranchas do projeto de drenagem. 

A largura mínima da vala será igual  ao diâmetro externo do coletor acrescido de 25,00
centímetros de cada lado para diâmetro de até 60,00 cem trímetros e de 30,00 centímetros de
cada lado para diâmetro externo de 80,00 centrímetros ou maior. 

 Do deságue a leste, da CPV01 até CPV05 a tubulação é de ø1,00 metros, vala de largura mínima de
1,70 metro; 

 Da CPV05 até CPV09 a tubulação é de ø0,80 metros, vala de largura mínima de 1,50 metro;
 Da CPV09 até CPV16 a tubulação é de ø0,60 metros, vala de largura mínima de 1,20 metro;
 Da CPV16 até CPV20 a tubulação é de ø0,80 metros, vala de largura mínima de 1,50 metro;
 Da CPV20 até o deságue a tubulação é de ø1,00 metros, vala de largura mínima de 1,70 metro;
 Da CPV28 até o deságue a tubulação é de ø0,80 metros, vala de largura mínima de 1,50 metro;
 Do deságue no centro até CPV49 a tubulação é de ø1,50 metros, vala de largura mínima de 2,20

metros;
 Da CPV49 até CPV57 a tubulação é de ø1,20 metros, vala de largura mínima de 1,90 metro;
 Da CPV57 até CPV65 a tubulação é de ø1,00 metros, vala de largura mínima de 1,70 metro;
 Da CPV65 até CPV69 a tubulação é de ø0,80 metros, vala de largura mínima de 1,50 metro;
 Da CPV69 até CPV77 a tubulação é de ø0,60 metros, vala de largura mínima de 1,20 metro;
 Da CPV77 até CPV81 a tubulação é de ø0,80 metros, vala de largura mínima de 1,50 metro;
 Da CPV81 até a conexão com ramal existente a oeste,  a tubulação é de ø1,00 metros,  vala de

largura mínima de 1,70 metro;
 As tubulações no sentido norte/sul são de ø0,60 metros, vala de largura mínima de 1,20 metro;

2.1.3. Escoramento
Para  escavações  com  profundidade  acima  de  1,25  metro,  deverá  ser  realizado  o

escoramento por meio de estruturas provisórias de madeira, garantindo sua estabilidade. Também
devem dispor de escadas e rampas de madeira próximas aos locais de trabalho a fim de permitir,
em caso de emergência, o acesso e a saída rápida dos trabalhadores.  O escoramento deve ser
construído com madeiras roliças de ø 0,20 a ø 0,24 metro e tábuas fixadas com pregos, e devido ao
solo ser composto em grande parte de areia, deve ser contínuo e permanecer até a realização do
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reaterro,  com extensão  máxima de  200,00  metros.  A  distância  máxima entre  o  último ponto
escorado e a frente da escavação deve ser de 2,00 metros e a remoção do escoramento deve ser
feita cuidadosamente e a medida que for sendo feito o reaterro. 

Os pontos que possuem profundidade de 1,25 metro ou mais são da CPV29 até a CPV45,
num trecho de 543,96 metros lineares e CPV61 a CPV63 num trecho de 63,69 metros lineares,
ambos no sentido leste para oeste e no sentido norte/sul,  em 296,73 metros lineares para as
tubulações transversais entre a CPV29 e CPV144.

2.2. Preparo para assentamento
Após a escavação deve ser verificado o nível da escavação com o teodolito eletrônico. O

material derivado do corte de solo deverá ser utilizado no processo de regularização e reaterro, e
deve ser depositado a uma distância superior à metade da profundidade, o restante do material
deve ser destinado a um “bota-fora” certificado, conforme Lei Municipal nº49/2016 em seu Art.
25.

2.3. Remoção de estrutura de concreto
A  estrutura  de  drenagem  existente  deverá  ser  demolida  no  local  com  auxílio  de

escavadeira, serventes e recolhidas por pá carregadeira em caminhões para transporte. Todo o
material proveniente deste trabalho deverá receber destinação adequada conforme Lei Municipal
nº49/2016 em seu Art. 25.

2.4. Poço de visita com boca de lobo
Estes objetos devem ser instalados de maneira a possibilitar a captação de água de todo o

trecho a ser drenado de acordo com a vazão suportada pelo dispositivo. A água entrará nas bocas
de lobo/poço de visita por meio da fenda voltada para a via, correspondente a uma abertura com
área de aproximadamente 0,015 m². Essas bocas de lobo/poço de visita, conforme projeto, são
colocadas com a abertura adjacentes a sarjeta.

As paredes devem ser de alvenaria de tijolo cerâmico furado na vertical de 9,00 x 19,00 x
39,00 cm (espessura 9,00 cm) assentado c/ argamassa traço 1:2:8 (cimento: cal: areia), e= 1,00 cm,
revestimento interno em massa única c/ argamassa traço 1:4 e chapisco traço 1:4, espessura de
2,00 cm, espessura final de parede de 11,00 cm. A base das caixas devem ser em concreto Fck >=15
MPa, traço 1:2, 5:3 com preparo mecânico e adensado. A base deve possuir furos com ø0,025
metros, em intervalos de 15,00 centímetros entre si e das extremidades, para que não ocorra o
acumulo de água nestes locais. 

O nível  do fundo das caixas deve ser rebaixado em 20,00 centímetros a partir do nível
inferior da galeria de saída, tendo função de dissipação de energia e retenção de sedimentos. O
enchimento de regularização de fundo com declive em direção a tubulação de saída deve ser em
concreto não estrutural.

Deve-se  adotar  tampa  em  concreto  armado  Fck  >=20mpa,  carga  máxima  7.200kg,
assentada com argamassa traço 1:4 (cimento: areia), “chumbada” em laje tampa removível para
inspeção. A tampa será composta por duas peças em três dimensões diferentes, de acordo com o
tamanho da boca de lobo, são de 1,75 x 0,87 metro, de 1,35 x 1,35 metro e 0,95 x 0,95 metro,
sempre com duas fendas vazadas de 0,10 x 0,03 metro para facilitar a abertura da boca de lobo. A
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fabricação da tampa deve ser feita com forma de chapa de madeira compensada resinada, onde
será colocada a armadura em aço CA-50 de bitola de 8,00 mm a cada 10,00 cm com afastamento
das  extremidades  de  2,50  cm,  sobre  espaçadores  dispostos  de  maneira  que  a  armadura  se
mantenha suspensa sem flexão, e em seguida deve ser lançado o concreto. Só poderá ocorrer o
desforme após o período mínimo de 7 dias, e a instalação no local da obra após 20 dias, sendo que
as peças deverão ser içadas com auxílio de escavadeira hidráulica.

2.5. Assentamento de tubos de drenagem
Os tubos de concreto (encaixe tipo macho e fêmea) devem possuir as dimensões de ø0,60/

ø0,80/ø1,00/ø1,20 e ø1,50 metros, posicionados conforme projeto e serão também de encaixe
tipo macho e fêmea. Deve-se ressaltar que os diâmetros indicados no projeto correspondem aos
diâmetros internos dos tubos. 

Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, não podendo ser assentadas as
peças trincadas.  Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as bolsas e pontas dos
tubos.  Os  tubos  deverão  ser  colocados  cuidadosamente,  seguindo-se  todas  as  dimensões  de
profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos técnicos, de modo a ficarem no
alinhamento, repousando em leito de material compactado com soquete mecânico para que fique
suficientemente firme e uniforme impedindo assim recalque e deslocamentos.  As tubulações por
declividade  serão  sempre  assentadas  de  jusante  para  montante,  com as  bolsas  voltadas  para
montante (imagem 03). 

MONTANTE

JUSANTE

Tubo de concreto

Área de encaixe deverá receber argamassa e lona

O tubo deverá deslizar em direção ao encaixe

Fundo da vala

Nível da pista

Caixa de passagem

20
Argamassa

Imagem 03 – Detalhe de encaixa da tubulação de drenagem
Sempre  que  o  trabalho  for  interrompido,  o  último  tubo  assentado  deverá  ser

tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 
Os tubos devem ser içados por escavadeira hidráulica e posicionados com auxílio de um

servente,  sendo  que  serão  encaixadas  ainda  içadas  e  acopladas  com  ajuste  manual,  sem
necessidade de manobra de deslizar sobre o berço de areia. Concomitante com o assentamento do
tubo, deve ser posicionada a lona plástica que vai revestir a emenda, que deve envolver todo o
perímetro desta junção. 
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Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devendo
ser tomada a máxima precaução no rejuntamento a fim de se evitar  qualquer vazio.  Antes da
execução do rejunte, as pontas dos tubos deverão ser devidamente umedecidas. 

O rejuntamento dos tubos deverá ser executado depois de ser feito o encaixe de três tubos
adiante,  a fim de que o rejunte não venha a se romper em consequência de abalos, e após a
realização da ligação da emenda, deverá ser concluído o processo de encapar com a lona plástica.

2.6. Reaterro mecanizado
O reaterro deverá ser feito em camadas de no máximo 30,00 centímetros cada, apiloadas

nos primeiros 60,00 centímetros com soquete manual e a partir disso com soquetes mecânicos.
Para atingir uma melhor compactação, o reaterro aplicado deve ser umidificado com auxílio de
caminhão-pipa.  Os  materiais  para  execução  dos  aterros  provirão  de  cortes  efetuados  no
revestimento primário existente, desde que sejam de primeira qualidade. Cuidado especial deve
ser  tomado  quanto  ao  material  da  primeira  camada  (que  envolve  o  tubo),  verificando-se  a
inexistência  de  pedras  ou  outros  materiais  que  possam  afetar  a  tubulação  quando  sobre  ela
lançada. 

3. INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS PARA ILUMINAÇÃO

3.1. Locação, escavação e assentamento de eletroduto
Deverá ser realizada locação das caixas e tubulações com teodolito eletrônico e demarcado

com  a  instalação  de  piquetes  provisórios  de  madeira,  indicando  a  localização  do  ponto  de
escavação. Os piquetes devem ser instalados:

 A uma distância máxima de 5,00 metros;
 Nos pontos onde estão locadas as caixas de passagem;
 Onde ocorrem mudanças de direção da posição da tubulação;

Deve ser feita a escavação da vala com pá, nas dimensões de 30,00 centímetros de largura
e por 40,00 centímetros de profundidade. Neste local será assentado o eletroduto para instalações
de iluminação pública. Após o assentamento do eletroduto, deverá ser feito o reaterro manual em
camadas de 20,00 centímetros e compactado com soquete manual.

3.2. Caixa de passagem e de inspeção
A cada 30,00 metros  deverá ser  instalada  uma caixa  de passagem/inspeção do padrão

Celesc,  nas  dimensões  30  x  30  x  40  centímetros  (C  x  L  x  P),  com  fundo  em  brita  nº  2  para
drenagem. 

Para a  instalação das  caixas  de passagem e inspeção deverá ser  procedida a escavação
manual, com pá, nas dimensões de 50 x 50 x 45 centímetros (C x L x P).  O fundo deverá sem
preenchido com a brita n°02, com uma camada de 5 cm, devidamente compactada. A caixa então
deverá ser assentada sobre a brita, com os devidos cuidados para mantê-la devidamente nivelada e
no prumo. Deverá ser procedido os devidos arremates em volta das caixas, preenchendo os vazios
que ficarem com material de aterro, devidamente compactado, de modo a manter sua estabilidade
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As espessuras das paredes são: 10,00 centímetros feitas de concreto, tipo pré-moldada. A
tampa deverá ser de concreto com 02 (duas) alças retráteis com bitola de 8,00 mm, e a caixa
deverá estar rebocada internamente no momento da ligação (Imagem 04 e Tabela 01).

O nível da tampa deve ser o mesmo do passeio acabado.

Imagem 04 – Modelo de caixa de inspeção
Fonte: Padronização de entrada de energia elétrica de unidades consumidoras de baixa tensão e-321.0001 

Tabela 01 – Dimensões Caixa de Inspeção.
A fabricação da caixa deve ser feita com forma de chapa de madeira compensada resinada,

onde será lançado o concreto de 20 Mpa. Só poderá ocorrer o desforme após o período mínimo de
7 dias, e a instalação no local da obra após 20 dias, manualmente.

3.3. Caixa de passagem com tampa metálica
Será instalado nos locais  de ligação entre circuitos dos postes da concessionaria com o

sistema de iluminação pública específica. Deve ser no padrão Celesc, nas dimensões 65 x 41 x 70
centímetros (C x L x P), com fundo em brita nº 2 para drenagem e afastado a no mínimo 50,00 cm
dos postes da Celesc. 

Para a  instalação das  caixas  de passagem com tampa metálica,  deverá  ser  procedida a
escavação manual, com pá, nas dimensões de 65 x 41 x 75 centímetros (C x L x P). O fundo deverá
sem preenchido com a brita n°02, com uma camada de 5 cm, devidamente compactada. A caixa
então deverá ser assentada sobre a brita, com os devidos cuidados para mantê-la devidamente
nivelada e no prumo. Deverá ser procedido os devidos arremates em volta das caixas, preenchendo
os vazios que ficarem com material de aterro, devidamente compactado, de modo a manter sua
estabilidade.

As espessuras das paredes são: 10,00 cm feitas de concreto, tipo pré-moldada. A tampa
deverá  ser  em  ferro  fundido  com  02  (duas)  alças  retráteis  e  a  caixa  deverá  estar  rebocada
internamente no momento da ligação (Imagem 04 e Tabela 02).

O nível da tampa deve ser o mesmo do passeio acabado.
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Tabela 02 – Dimensões Caixa de Inspeção.
A fabricação da caixa deve ser feita com forma de chapa de madeira compensada resinada,

onde será lançado o concreto de 20 Mpa. Só poderá ocorrer o desforme após o período mínimo de
7 dias, e a instalação no local da obra após 20 dias, manualmente.

4. PAVIMENTAÇÃO DA VIA

As obras de terraplenagem em vias consolidadas deverão ser executadas quando houver
escavações para execução de novos pavimentos. 

Neste Projeto, teremos a remoção do material de pavimentação existente, e a execução de
serviços  de  corte  com  altura  suficiente  para  a  execução  das  camadas  de  base,  sub-base  e
revestimento, para que se obtenham os níveis finais do greide do pavimento previsto em projeto,
de modo que o nível final fique em aproximadamente 5 cm do nível existente, conforme indicações
contidas nas plantas do projeto.

Quando da realização de escavações, a executora deverá tomar o cuidado para não romper
as instalações existentes. 

O material sobressalente da escavação deve receber destinação adequada, conforme Lei
Municipal. 

4.1. Cortes – Escavação de material, movimentação e carga.
Para atingir o nível determinado em projeto será necessário realizar trabalho de escavação

com trator sobre esteiras com lâmina e escarificador, em todo o trajeto que receberá a “Sub-base”
e “Base”. A profundidade a ser escavada deve levar em consideração o nível do asfalto acabado,
sendo que ele  deve apresentar  inclinação uniforme das  extremidades até  a  próxima estaca,  e
sucessivamente de uma estaca para a outra. Por se tratar de via consolidada, o nível do pavimento
acabado irá sofre uma pequena alteração em relação ao nível  atual  existente,  que ficará 5,00
centímetros acima da atual na maior parte do trajeto.

As  profundidades  específicas  estão  demonstradas  no  projeto  de  corte  transversal,  no
Memorial de Cálculo PLANILHA ANEXA 01, PLANILHA ANEXA 02 e PLANILHA ANEXA III conforme
relação abaixo:

 Da estaca 01 até a estaca 63 a profundidade média de escavação é de 32,00 centímetros;
 Estaca 64 até estaca 65, profundidade de 41,00 centímetros;
 Estaca 66, profundidade de 44,00 centímetros;
 Estaca 67, profundidade de 36,00 centímetros;
 Estaca 68 até estava 70, profundidade de 33,00 centímetros;
 Estaca 71, profundidade de 34,00 centímetros;
 Estaca 72, profundidade de 33,00 centímetros;
 Estaca 72+4,27 m, profundidade de 23 centímetros.
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Tabela 03 – Resumo do volume de corte.
Inicialmente deve ser feito trabalho de escarificação e em seguida a utilização da lâmina

para  movimentação de terra.  O material  proveniente  do corte  que  não  será  utilizado  em um
eventual reaterro deve ser encaminhado para bota-fora licenciado.

No processo de escavação, sempre que houver necessidade, será precedido da execução
dos  serviços  remoção de camadas  de má qualidade,  caso estas  sejam encontradas,  visando o
preparo do subleito, pois podem vir a ocorrer trechos entre os pontos onde foram realizadas as
perfurações para sondagem, que contenham material inadequado para a solidez do pavimento.
Tais materiais removidos também devem ser transportados para locais previamente indicados, de
modo a  não causar  transtorno à  obra  em caráter  temporário  ou  definitivo.  A  execução deste
procedimento  deve  ocorrer  somente  após  notificação,  verificação  e  anuência  dos  fiscais  do
contrato. O parecer da equipe técnica indicará qual ação deverá ser realizada no local, se apenas
remoção completa do material ou também reforço do subleito.

A  profundidade  de  escavação  varia  de  acordo  com  o  solo  natural  apresentado,  com
ocorrência de cortes e remoção de solo conforme especificado no projeto de terraplenagem. 

Deve apresentar as seguintes características:

 – Regularização de greide e compactação de Subleito a 95% do proctor normal;

 – Aplicar índice de suporte Califórnia – ISC (método DNER-ME 47-64); 

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

 – Obter um grau de compactação de no mínimo 95% do proctor normal, para aterros; 

 – O  teor  de  umidade  obtido  em  campo  deve  ser  o  teor  de  umidade  ótimo  para  a
compactação, aceitando-se uma variação máxima de +- 2% em relação a umidade ótima
obtida pelo ensaio de caracterização a ser executado pela construtora; 

4.1.1. Aterro
O material proveniente da regularização do subleito (bota-fora) e que possua comprovada

por ensaios pertinentes, deverá ser utilizado como aterro nas áreas destinadas ao pavimento e
também as calçadas, caso houver necessidade.

O  lançamento  de  material  para  a  construção  do  aterro  deve  ser  feito  em  camadas
sucessivas,  em  toda  a  largura  da  seção  transversal,  em  extensões  tais  que  permitam  seu
umedecimento e compactação. Para corpos de aterro a espessura de cada camada compactada
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não  deve  ultrapassar  de  30,00  centímetros.  Para  as  camadas  finais  essa  espessura  não  deve
ultrapassar de 20,00 centímetros.

4.1.2. Regularização e compactação do subleito
Após a execução dos cortes ou aterros necessários para atingir o greide do projeto, deverá

proceder a escarificação geral na profundidade de 20,00 centímetros com trator de pneus com
grade de discos. Em seguida executar o umedecimento com caminhão pipa concomitante com a
compactação  e  acabamento,  realizada  por  rolo  compactador  pé  de  carneiro  vibratória  e
motoniveladora. Este trabalho deve ocorrer até que o greide atinja a solidez exigida no memorial,
comprovada por meio de ensaios laboratoriais.

4.2. Sub-base e Base
As camadas finais dos aterros granulares deverão ser constituídas de solos selecionados, e

especificados conforme o projeto. 

4.2.1. Execução
A construção da sub-base, com espessura de 25,00 centímetros, será com a utilização de

escavadeira  hidráulica  e  motoniveladora,  que  executa  o  espalhamento  e  regularização  das
camadas constituintes do pavimento a serem compactadas, com rolo compactador vibratório, de
modo que assume a forma determinada pela seção transversal do projeto (greide). O aterro deverá
ser executado em camadas sucessivas, em toda largura da seção transversal do alargamento e em
extensão que permitam o seu umedecimento e compactação, a espessura da camada não deverá
ser maior que 20,00 cm e nem menor que 10,00 cm.

Camada de bloqueio: Deve ser executada, antes do primeiro espalhamento do agregado
graúdo, uma camada de bloqueio em toda a largura da via, compreendendo pista, com a espessura
de 5 cm. Camada de bloqueio ou isolamento é a parte inferior da camada de macadame seco,
constituídos por finos da britagem, aplicada nos casos que a camada subjacente ao macadame
seco é constituída por solos com mais de 35% passando na peneira 200.

Os  materiais  utilizados  na  execução  da  camada  de  macadame  seco  devem  ser
rotineiramente examinados  antes  do seu  espalhamento e/ou aplicação na  pista.  Assim sendo,
devem  ser  realizadas  as  verificações  indicadas  para  os  materiais  da  camada  de  bloqueio,  do
agregado graúdo e do agregado para enchimento na sua origem, com amostras coletadas de uma
maneira aleatória, mediante a execução dos seguintes procedimentos: 

 – Para  a  camada  de  bloqueio  e  camada  de  agregado  para  enchimento:  Ensaios  de
caracterização  e  de  equivalente  de  areia  pelos  métodos  DNER-ME  054/97,  DNER-ME
080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94.

 – Para a camada de agregado graúdo: Ensaios de granulometria, ensaio de durabilidade e
ensaio de abrasão Los Angeles.
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4.3. Base
As camadas finais dos aterros granulares deverão ser constituídas de solos selecionados, e

especificados  conforme o  projeto.  Brita  graduada  é  a  camada  de base,  composta  por  mistura
obrigatória  em  usina,  de  produtos  integralmente  de  britagem  de  rocha  sã,  apresentando
granulometria contínua e extensa, cuja estabilização é obtida pela ação mecânica do equipamento
de compactação, conforme DEINFRA SC-ES-P-11/2016. 

Material  com  distribuição  granulométrica  bem –  graduada,  com  diâmetro  máximo  dos
agregados não excedendo a 38 mm e finos entre 3% e 9%(passante na peneira nº200), que confere
um bom “intertravamento” do esqueleto sólido e uma boa resistência.

Os materiais para base devem apresentar CBR ≥ 80%, e expansão ≤ 0,5%, limite de liquidez
≤ 25% e índice de plasticidade ≤ 6%.

4.3.1. Execução
A  superfície  a  receber  a  camada  de  base  de  brita  graduada,  com  espessura  de  17,00

centímetros,  deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades do projeto, além de ter recebido prévia
aprovação  por  parte  da  fiscalização.  Eventuais  defeitos  existentes  devem  ser  adequadamente
reparados antes da distribuição da brita graduada. 

A execução da base compreende operações de mistura e pulverização, umedecimento ou
secagem dos materiais realizados na pista ou na central de usinagem, bem como espalhamento,
compactação  e  acabamento  na  pista  devidamente  preparada  na  largura  de  projeto  e  nas
quantidades necessária para atingir a espessura de projeto. A rocha sã, de pedreira previamente
aprovada nos  ensaios  indicados,  deve ser  britada e classificada conforme faixa granulométrica
determinada.

A distribuição da mistura deve ser feita com vibroacabadora, de maneira uniforme, sem
produzir segregação, e de forma a evitar conformação adicional da camada. Caso, no entanto, isto
seja necessário,  admite-se a conformação pela atuação da motoniveladora exclusivamente por
ação de corte, previamente ao início da compactação.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 a 20 cm.
A variação do teor de umidade admitida para o material, para início da compactação, é de

±1,0% em relação à umidade ótima de compactação.
A  compactação  deve  evoluir  longitudinalmente,  iniciando-se  pelos  bordos,  com  rolo

vibratório liso. Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir dos dois bordos para o
centro, em percursos equidistantes da linha base (eixo). Os percursos ou passadas do equipamento
utilizado devem distar entre si  de forma que cada percurso cubra metade da faixa coberta no
percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir
do bordo mais baixo para o mais alto, com percursos análogos aos descritos para os trechos em
tangente.  Nas  partes  adjacentes  ao  início  e  ao  fim  da  sub-base  ou  base  em  construção,  a
compactação deve ser executada transversalmente à linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos
rolos compactadores, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos
mecânicos. 
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O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de
pneus  e  liso-vibratório.  A  motoniveladora  deve  atuar,  quando  necessário,  exclusivamente  em
operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material.

Não é permitida a execução de camadas de base em brita graduada em dias chuvosos. 
A base de brita graduada simples não deve ser submetida à ação do tráfego, devendo ser

imprimada imediatamente  após  a  sua  liberação pelos  controles  de execução,  de forma que a
camada já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A camada de base de brita graduada deve ser executada com materiais que atendam aos
seguintes requisitos: 

 – Abrasão “Los Angeles” (MÉTODO DNER-ME 35/98); 

 – Durabilidade (MÉTODO DNER-ME 89/94); 

 – Equivalente de Areia (MÉTODO DNER-ME 54/97). 

A composição granulométrica da base deverá estar enquadrada dentro das especificações
do DEINFRA SC-ES-P-11/2016, para este tipo de material. A porcentagem do material que passa na
peneira nº 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira nº 40.

Tabela 04 – Faixa granulométrica para base
O agregado retido na peneira de 2,0 mm (nº  10)  não deverá ter  partículas moles nem

impurezas nocivas, devendo apresentar perda máxima de 50% no ensaio de desgaste por Abrasão
Los Angeles (MÉTODO DNER-ME-35/98).

A fração passante na peneira nº 4 deve apresentar o equivalente de areia, (MÉTODO DNER-
ME 54/97), superior a 50%. 

A porcentagem de grãos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade não deve
ser superior a 20%.

Os  materiais  utilizados  na  execução  da  base  devem  ser  rotineiramente  examinados
mediante a execução dos seguintes procedimentos: 

 – Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos
métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME 080/94; 
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 – 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 100,00 metros de pista a ser compactada, em locais aleatórios (métodos
DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). 

4.4. Imprimação com asfalto diluído CM-30
Antes da aplicação do ligante asfáltico a pista pode ser levemente umedecida e em seguida

deve ser aplicado o ligante asfáltico de maneira uniforme. É necessário imprimar a largura total da
pista em um mesmo turno de trabalho e mantê-la fechada ao tráfego.

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações devem
ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da
aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. 

Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo,
entretanto, a operação ser executada manualmente. A distribuição do ligante deve ser feita por
carros equipados com bomba reguladora  de pressão e sistema completo de aquecimento que
permitam a aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme. 

Os  carros  distribuidores  de  ligante  asfáltico  devem  ser  providos  de  dispositivos  de
aquecimento,  dispondo  de  tacômetro,  calibradores  e  termômetros  com  precisão  de  1  °C,
instalados em locais de fácil observação.

O depósito de material asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente.  O depósito deve ter
capacidade para armazenar a quantidade de ligante asfáltico a ser aplicada em, pelo menos, um
dia de trabalho. 

Os ensaios necessários são: 

 – Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER – ME 004/94) a diferentes temperaturas
para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura – exigência mínima de 75 e
máxima de 150; 

 – Ensaio de ponto de fulgor e combustão (vaso aberto Cleveland) – DNER – ME 148 – (exi -
gência mínima de 38). 

 – Deverão ser executados ensaios de destilação para cada 100 t de material que chegarem
à obra. DNER – ME 012/94 – Asfalto diluído – destilação (exigência máxima de 25).

4.5. Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C
A superfície a ser pintada deverá ser varrida com trator de pneus com vassoura mecânica

acoplada, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto e em seguida proceder com
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a aplicação do ligante betuminoso. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um
mesmo turno de trabalho e mantê-la fechada ao tráfego, e após a aplicação deve-se esperar o
escoamento da água e evaporação em decorrência da ruptura.

Todo carregamento de material asfáltico que chegar à obra, deve apresentar o certificado
de  resultados  de  análise.  Todos  os  materiais  utilizados  devem  satisfazer  às  especificações
aprovadas pelo Deinfra-SC. 

Para todo o carregamento que chegar a obra deverão ser executados os seguintes ensaios: 

 – Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER – ME 004/94) – Exigência de 100-400 – um
ensaio para cada 250 toneladas ou para todo o carregamento que chegar em obra; 

 – Ensaio de sedimentação,  % peso máximo – DNER-ME 006/94 – Exigência de 5 – um
ensaio para cada 250 toneladas; 

 – Ensaio de peneiramento, % máxima retida, em peso – DNER – ME 005/94 – Exigência
0,10 – para todo o carregamento que chegar a obra; 

 – Resíduo  por  evaporação,  %  mínimo,  em  peso  –NBR  14376  –  Emulsão  asfáltica  –
Determinação do Resíduo Asfáltico por Evaporação – Método Expedito. Exigência de 62 –
67 – para todo o carregamento que chegar a obra. 

4.6. Capeamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Os pesos e volumes do material asfáltico são medidos após a aplicação e compactação, na

relação de 2,4 t/m3

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 
Todo  o  carregamento  do  ligante  betuminoso  que  chegar  à  obra  deverá  apresentar

certificado de sua análise e distância de transporte entre refinaria e o canteiro de serviço. 

4.6.1. Execução do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Sendo  decorridos  mais  de  sete  dias  entre  a  execução  da  imprimação  e  da  pintura  de

ligação, deverá ser construído o revestimento. 
A produção deverá ser efetuada em usinas apropriadas. O concreto betuminoso deverá ser

transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes próprios para este serviço. 
A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita pelos equipamentos a compressão,

constituídos  de  rolo  pneumático  e  rolo  metálico  liso.  O  equipamento  em  operação  deve  ser
suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida até esta se encontrar em condições de
operacionalidade. 

Caso  ocorram irregularidades  na  superfície  da  camada,  estas  deverão  ser  sanadas  pela
adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos
e rodos metálicos. 
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Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo deve ser recoberto na metade da largura
rolada. A operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação
especificada. 

Durante  a  rolagem  não  serão  permitidas  mudanças  de  direção  e  inversões  bruscas  de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do
rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

4.6.2. Controle de Característica da Mistura
Deverão ser realizados ensaios Marshall com três corpos de prova de cada mistura, por jor-

nada de oito  horas  de trabalho (DNER-ME 043/94 –  Misturas  betuminosas  a  quente –  ensaio
Marshall). O número mínimo de determinações por jornada de 8 horas de trabalho é cinco. 

4.6.3. Proteção da obra
Durante todo o período de construção do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os

trechos  em  construção  e  pavimento  pronto  deverão  ser  protegidos  contra  os  elementos  que
possam danificá-los.

O empreiteiro deverá construir e conservar barricadas para impedir o tráfego pela pista em
obras, bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a impedir acidentes, bem como
fazer a proteção do canteiro de obras em relação aos transeuntes.

O Pavimento deverá ser entregue ao tráfego logo após a conclusão dos serviços e vistoria
do responsável pela fiscalização

5. TRAVESSIA ELEVADA

Serão construídas travessias com vigas  em concreto e preenchidas  com paver,  algumas
seguem o nível  do asfalto  e outras  são  elevadas  para  proporcionar  melhor  deslocamento dos
transeuntes,  servindo  também  como elemento  de  controle  de  tráfego,  conforme  indicado  no
projeto urbanístico. Estas travessias em paver têm também a função de passar cabeamentos e
tubulações que se fizerem necessárias sem para isso ser necessário romper o asfalto. 

A  desforma das  peças  de  concreto  pode  ocorrer  com  10  dias  e  a  cura  completa  que
possibilita o uso, é de 21 dias.

5.1. Travessia elevada
Os trechos sobre os quais as travessias serão instaladas devem receber o mesmo preparo

de base e sub-base especificadas anteriormente, pois compõem o trecho a ser considerado para
realização de ensaios e procedimentos constantes no item “3. Pavimentação”, em relação a base,
sub-base e preparo do subleito, conforme especificado no projeto de engenharia. 

Inicialmente deverá ser realizada a locação dos elementos que compõe a travessia com uso
de  teodolito  eletrônico  e  piquetes  de  madeira,  que  devem  ser  posicionados  de  forma  que
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sinalizem a posição precisa da rampa, vigas, locais de estaca e quadro onde serão colocadas as
peças de paver. É importante que as estacas indiquem onde se iniciam e terminam estes itens,
sendo que não podem estar dispostos a mais de 1,00 metro um piquete do outro. Também devem
estar posicionados onde ocorram quaisquer mudanças de direção dos itens que representam. 

Para as estacas, deve ser realizada a escavação manual com trado até a profundidade de
1,50  metro.  Deve  ser  lançado  um  lastro  de  brita  nº  2  em  uma  espessura  de  5,00  cm  e
posteriormente realizar o lançamento do concreto Fck= 20 Mpa, até o nível de 77,00 centímetros.
Em seguida deve posicionar a armadura, a qual deve ficar 73,00 centímetros enterrada e 27,00
centímetros devem ficar como espera para armadura da viga (Imagem 05) e finalizar o lançamento
do restante do concreto até o nível do fundo da viga. A armadura da estaca será montada com 4
barras  de  1,00  metro  de  ø  10,00  mm  e  estribos  de  ø  8,00  mm  posicionados  a  cada  5,00
centímetros.

1
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BASE DE BRITA = 5 cm

,7
7

ESTACA BROCA = 1,50 m

CONCRETO INICIAL = 77 cm

ARMADURA = 1,00 m

ESPERAS PARA  FERRAGEM DA VIGA
NÍVEL DO FUNDO DA VIGA

Imagem 05 – Detalhe da estaca
Para as vigas, inicialmente devem ser aplicados um lastro de brita nº 2 em uma espessura

de 5,00 cm, posteriormente devem ser montadas as formas, posicionadas as armaduras e realizar
o lançamento do concreto Fck=25 mpa.

Para as rampas, inicialmente devem ser aplicados um lastro de brita nº 2 em uma espessura
de 5 cm, deve ser posicionada a tela em aço soldado com o auxílio de espaçadores para garantir a
inclinação conforme projeto, e na sequência deve ser realizado o lançamento do concreto Fck=25
mpa. 
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2 N03-Ø 12,5mm-C=659 cm.

Estribos -N04 - Ø 5mm-a cada 15cm - C=76 cm.

2 N03-Ø 12,5mm-C=659 cm.

Tela de aço Ø4,2 mm, malha de 10x10 cm

Rampa em concreto - Fck = 35 Mpa.
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Imagem 06 – Detalhe rampa
Todos  os  elementos  de  concreto  devem  ser  adensados  com  vibrador  por  imersão  e

receberem acabamento manual com régua para nivelamento e desempenadeira, garantindo uma
superfície plana e livre de impurezas e imperfeições.

Para  a  colocação  dos  blocos  intertravados,  a  marcação  da  primeira  fiada  é  a  mais
importante  e  deve ser  feita  com cuidado.  É  dela  que sai  todo o alinhamento do restante  do
pavimento. Fios-guias devem acompanhar a frente de serviço indicando o alinhamento dos blocos
tanto na largura quanto no comprimento da área. As juntas entre os blocos devem ter 2 mm em
média,  variando  entre  2,5  mm  e  4  mm.  Assentar  a  primeira  fiada  de  acordo  com  o  arranjo
estabelecido para cada local  segundo orientações da FISCALIZAÇÃO e atendendo aos seguintes
critérios. Existe o padrão de posicionamento ou forma como são dispostos um em relação ao outro
e também o padrão de alinhamento, que marca a posição relativa entre o eixo dos blocos e o da
via. Quando os blocos retangulares são colocados em fileiras, estas devem ser travadas da mesma
maneira que os tijolos de uma parede. A compactação inicial será feia de maneira manual por um
calceteiro, no ato do assentamento da peça.

No rejuntamento deve-se utilizar areia fina totalmente seca. Para tanto a areia deve ser
passada por peneira com malha 2,5 mm para retirar corpos estranhos e soltar a areia para que
seque mais facilmente. Deve-se evitar o contato da areia com o solo a qualquer custo e remexê-la
com  frequência.  A  areia  é  posta  sobre  os  blocos  em  camadas  finas  para  evitar  que  sejam
totalmente coberto e espalhado com uma vassoura até preencher completamente as juntas. Com
número maior de operários  pode-se alternar a  varrição com a primeira compactação.  Deve-se
evitar  que  a  areia  grude  na  superfície  dos  blocos  e  nem  forme protuberâncias  que  afundem
excessivamente  os  blocos  na  passagem  da  vibro  compactadora.  Realizar  no  mínimo  uma
verificação após  a  primeira  compactação  com o intuito  de atestar  o  preenchimento total  das
juntas. No caso da observância de vazios, deve ser realizado novo espalhamento de areia e, feito
isto,  será  realizada  a  compactação  final  com  a  placa  vibratória  visando  preencher  os  vazios
restantes. 

Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diversas direções, com a placa vibro
compactadora  e  sobrepondo  parcialmente  os  percursos  sucessivos.  Esta  operação  deve  ser
repetida  até  o  preenchimento  total  dos  vazios  e  o  serviço  será  dado  como  concluído  pela
FISCALIZAÇÃO somente após o preenchimento total das juntas.

 – Paver Vermelho= 109,82 m² / Paver Branco= 640,57 m² / Paver cor natural= 1071,18 m²
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6. PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS E CICLOFAIXA

Os passeios foram projetados atendendo as normas de acessibilidade, fornecendo espaços
de para circulação, realização de tarefas de lazer, espaços de descanso. O passeio é compartilhado
com a ciclovia que vem demarcada com coloração vermelha indicando sua largura e percurso.

6.1. Regularização da superfície
Inicialmente deve ser realizada a regularização da superfície existente, com a escarificação

geral na profundidade de 20,00 centímetros com trator de pneus com grade de discos. Em seguida
executar o umedecimento com caminhão pipa concomitante com a compactação e acabamento,
realizada por  motoniveladora.  O solo deve ser  nivelado e compactado de forma que fique de
acordo com os níveis especificados no projeto de engenharia. Deve ser executado um  lastro de
brita nº 2 compactado com placa vibratória e com altura final de 5,00 cm.

6.2. Guia de meio-fio
Será executado em estruturas moldadas in-loco em concretos Fck=25 mpa nas dimensões

projetadas. 
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. 
Dimensões: 

 – Base = 12,00 cm 
 – Altura = 27,00 cm 
 – Comprimento = 100,00 cm 
 – Sarjeta = 13,00 cm 
 – Altura = 12,00 cm

6.2.1. Construção da guia de meio-fio
Caso a superfície do local  de  instalação da guia de meio-fio não esteja conforme nível

especificado  deverá  executar  uma  escavação  da  porção  anexa  ao  bordo  do  pavimento,
obedecendo aos  alinhamentos,  cotas  e dimensões indicadas  no projeto.  Deverá ser  executada
sobre lastro de brita compactada, para o lançamento do concreto por extrusão. 

Interrupção da concretagem dos dispositivos; e execução de juntas de dilatação a intervalos
de 2,0 metros, preenchidas com argamassa. As guias a construídas não deverão apresentar falhas
nem depressões.

Em  frente  aos  acessos  de  garagens  deverá  ser  feito  rebaixo  do  meio-fio,  na  extensão
determinada em projeto, e devem possuir inclinação de modo a formar a junção entre os níveis do
asfalto com o passeio.

6.3. Calçada em concreto e em concreto armado
O pavimento das calçadas serão em concreto estrutural Fck 20 Mpa, espessura de 7,00 cm,

com juntas de dilatação em quadros de 1,5 x 2,20 metros. Os passeios estão devem são compostos
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de trechos com concreto simples e outros com armadura de tela metálica, especificamente nos
locais de entrada de veículos, conforme especificado no projeto de engenharia.

O lançamento do concreto só poderá ser realizado após a locação da posição da calçada
com auxílio de teodolito eletrônico e piqueteamento com estacas de madeira, locadas a cada 5,00
metros, nos locais onde ocorram mudança de direção, bem como a execução de lastro, instalação
das formas de madeira e sarrafos das juntas de dilatação.

O lastro deve ser de brita nº 2, espalhado manualmente e compactado com placa vibratória
até a espessura de 5 cm.

Para  os  trechos  armados,  será  feito  com  tela  de  aço  com  malha  de  15,00  x  15,00
centímetros e diâmetro de 5 milímetros, também executados sobre lastro de brita espessura de 5
centímetros, sobre o terreno natural compactado com placa vibratória. A tela metálica deve ser
posicionada com auxílio de espaçadores para garantir o cobrimento adequado. 

Após o lançamento do concreto deverá ser feio um nivelamento com régua de madeira, e
posteriormente deve ser passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície
levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

Na borda das calçadas deverá ser executada a instalação de rebaixo para acesso de veículos
(imagem 07), suportes de sinalização, postes, caixas e paisagismo. Esta faixa é parte integrante da
calçada, e está situada adjacente ao meio-fio.

Imagem 07 – Detalhe rampa de acesso de veículos.

O rebaixo para acesso de veículo tem sua largura definida em projeto e instaladas entre as
interfaces da área de circulação de passeio e da pavimentação, e ajustados conforme acessos aos
imóveis. Possuem uma inclinação uniforme em um trajeto de 70,00 cm, sendo que iniciam em uma
cota de 5,00 centímetros acima do bordo da pista e terminam a uma cota de 15,00 centímetros do
mesmo bordo. Em suas laterais também devem ser construídas rampas para evitar degraus no
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percurso, sendo que devem vencer a mesma inclinação cita anteriormente em um percurso de
60,00 centímetros (imagem 07).

6.4. Ciclovia de concreto e ciclovia de concreto armado
O concreto da ciclovia deve ser Fck 20 Mpa, espessura de 7,00 cm, com juntas de dilatação

em quadros de 1,5 x 2,20 m e receberá pigmento vermelho. A quantidade especificada para o
pigmento vermelho será de 3% do peso do cimento utilizado no traço, previsto em projeto 10,5 kg/
m³. As larguras das calçadas e ciclovias serão definidas conforme o projeto geométrico. 

O lançamento do concreto só poderá ser realizado após a locação da posição da ciclovia
com auxílio de teodolito eletrônico e piqueteamento com estacas de madeira, locadas a cada 5,00
metros, nos locais onde ocorram mudança de direção, bem como a execução de lastro, instalação
das formas de madeira e sarrafos das juntas de dilatação.

O  lastro  deve  ser  de  brita  nº  2,  espalhado  manualmente  e  compactado  com  placa
vibratória, até a espessura final de 5 cm.

Para  os  trechos  armados,  será  feito  com  tela  de  aço  com  malha  de  15,00  x  15,00
centímetros e diâmetro de 5 milímetros, também executados sobre lastro de brita espessura de 5
centímetros, sobre o terreno natural compactado com placa vibratória. A tela metálica deve ser
posicionada com auxílio de espaçadores para garantir o cobrimento adequado.   O trecho com
reforço do concreto estrutural e da tela de aço é necessário para dar maior resistência a ciclovia,
devido a passagem de veículos para acesso aos imóveis e aos estacionamentos comerciais, estas
áreas estão indicadas no projeto de engenharia.

Após o lançamento do concreto deverá ser feio um nivelamento com régua de madeira, e
posteriormente deve ser passada uma vassoura com cerdas semirrígidas, criando uma superfície
levemente rugosa, garantindo maior aderência. 

6.5. Acessibilidade
Serão instalados nas calçadas rebaixos acessíveis com elementos em piso tátil para PNE

(Portadores de Necessidades Especiais) nos pontos de travessia e no decorrer dos passeios. Estas
rampas estão posicionadas próximo as esquinas, nas posições onde existem travessias e faixas de
pedestres. São compostas do mesmo material do passeio contendo uma configuração específica
para o piso tátil de alerta e direcional.  O lançamento do concreto só poderá ser realizado após a
locação da posição da ciclovia com auxílio de teodolito eletrônico e piqueteamento com estacas de
madeira, locadas nas extremidades, nos locais onde ocorram mudança de direção, bem como a
execução de lastro e instalação das formas de madeira (imagem 08). O lastro deve ser de brita nº
2,  espalhado  manualmente  e  compactado  com  placa  vibratória,  sempre  acompanhando  a
inclinação indicada no corte, até atingir a espessura final de 5 cm (imagem 09).
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Imagem 08 – Planta da rampa nos passeios

Imagem 09 – Corte da rampa nos passeios

6.5.1. Piso tátil
Utilizar piso tátil direcional e alerta de concreto e= 2,50 cm na cor vermelha, o qual deverá

ser assentado sobre colchão de areia, mantendo o mesmo nível da calçada acabada.
O  piso  tátil  instalado  nas  travessias  será  em  paver  com  espessura  de  6,00  cm,  com

configuração de piso tátil direcional, sendo que devem ser dispostas duas peças de 20,00 x 10,00
centímetros lados a lado, formando um quadrado de 20,00 x 20,00 centímetros.  Os blocos serão
assentados sobre berço de areia com espessura de 4,00 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de
matéria orgânica. A junta entre o paver e a peça do piso tátil não deverá ser superior a 2,00 mm.
Após  o assentamento será  colocada  uma camada  de  areia  para  o  fechamento das  juntas.  Ao
término  do  assentamento  da  pavimentação  em  paver,  deverá  ser  compactado  com  placa
vibratória. 
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6.5.2. Rampa de acesso vagas PNE
Devem  ser  construídas  rampas  de  acesso  as  calçadas  nas  vagas  de  estacionamento

exclusivas para PNE (Portador de Necessidades Especiais). São compostas do mesmo material da
calçada e mesmo método construtivo. Tem início na mesma cota do bordo da pista e término na
cota 15,00 centímetros acima do bordo, em um percurso de 1,70 metro e largura de 1,20 metro.

Imagem 10 – Rampa de acesso vagas PNE

7. SINALIZAÇÃO VERTICAL

As estruturas de suporte de placas e painéis, suspensos ou posicionados lateralmente à via,
devem ser construídas de modo a sustentar permanentemente os sinais em posição adequada e a
serem resistentes às solicitações de carga devido ao peso próprio e à ação de ventos e ainda a atos
de vandalismo. Deve ser também, objetivo de preocupação, evitar que esse suporte transforme
em elementos que possam vir a ser ou oferecer perigo aos usuários.

As  placas  de  advertência  estão  distribuídas  indicando  as  travessias  e  cruzamento  da
ciclovia, as placas de regulamentação estão dispostas próximo as esquinas, conforme indicado no
projeto de urbanização. 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 55,00 centímetros  de profundidade,
escavado com trado concha e chumbados com concreto (imagem 12). 
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Imagem 11 – Relação de tipos e quantidade de placas
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Imagem 12 – Detalhe de fixação do poste galvanizado e da placa.

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).

Imagem 13 – Detalhe de ângulo de fixação das placas.

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.

8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal será feita com material termoplástico. 

8.1. Preparo da superfície
A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa

prejudicar  a  aderência  do  produto  aplicado  no  pavimento,  utilizando  vassouras,  escovas  e
vassouras  mecânicas.  A superfície deve ser esfregada até que esteja completamente isenta de
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materiais  soltos  ou  qualquer  substância  divergente  do  pavimento  conforme  determinado  no
projeto, de maneira que a pintura termoplástica possa ser executada diretamente no pavimento
asfáltico apresente perfeita aderência.

8.2. Pré-marcação e alinhamento
A pré-marcação será feita com base no projeto e com o uso de teodolito eletrônico para

determinar  localização  precisa.  A  marcação  deve  ser  feita  manualmente  com tinta,  utilizando
pinceis, brochas e spray. 

8.3. Aplicação
A pré-marcação deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto e o 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.  Para  execução  da  sinalização  definitiva  em
pavimentos novos a aplicação deverá ser feita após um período de cura.

8.4. Controles
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 mais que 5%. 

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. 

8.5. Proteção
Todo material aplicado será protegido, até sua secagem, de todo o tipo de tráfego, cabendo

a CONTRATADA a colocação de avisos adequados. A abertura das pistas sinalizadas ao tráfego será
feita após o tempo previsto pelo fabricante da tinta.
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9. PAISAGISMO

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

A abertura das covas deve ser feita manualmente.
Na cova, colocar a terra vegetal misturada com calcário dolomítico e fertilizante orgânico

composto. Em seguida, deve ser retirado o recipiente que acondiciona a muda para que ela possa
se desenvolver, colocado a muda de forma centralizada na cova, certificando-se de que está reta e
cuidar para que o torrão ou a parte das raízes seja colocado sobre o material adubado, fechar
manualmente a cova colocando terra ao redor da muda,  pressionando um pouco o chão para
deixar a muda firme.

Para proteger a muda contra os ventos, deve ser instalado um tutor, que consiste numa
estaca reta e forte, enterrada 80,00 centímetros onde o tronco da muda deve ser amarrado com
uma laçada em "8". Um dos elos do "8" amarra a planta e outro o tutor. Essa amarração deve ser
feita de forma folgada, permitindo que o tronco cresça livremente. 

Abrir a cova com 50 x 50 x 50 cm
colocar dentro da cova
a terra vegetal misturada
com calcário dolomítico e
fertilizante orgânico composto,
deixar descansar por 30 dias.

Após um mês abrir a cova
na profundidade da muda,
lembre de tirar o plástico que
envolve a muda para que
ela se desenvolva.

Coloque a muda no
centro da cova e
certifique-se de
que está reta e
sobre solo adubado
para que possa
enraizar.

Apertar o solo ao
redor da muda para
que fique firme.
O solo ao redor da
muda pode ficar
levemente abaixo
do solo natural para
reter as águas das
chuvas e das regas

Colocar
o tutor e
amarar a
muda
sem apertar

Serão  plantadas  árvores  apropriadas  para  arborização  de  calçadas,  como  Pata-de-vaca,
Resedá e Manacá da serra.  As mudas deverão ter  altura de 2,00 metros conforme locadas no
projeto urbanístico.

9.2. Canteiros
A grama será obtida em placas, incluindo o solo enraizado. A aplicação nos canteiros será

feita de modo que as placas 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 remoção de terra solta e regularização da superfície que recebera o revestimento ve-
getal. 

Após o preparo da área, a mesma deverá receber uma camada de 5,00 centímetros de
material drenante e em seguida uma camada de terra adubada, tudo lançado manualmente.

À medida que as placas forem sendo implantadas, deverão ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixação definitiva da grama. As placas deverão ser assentadas de tal
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forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente possível e de forma alternada umas às
outras. 

A  área  gramada  deverá  ser  recoberta  por  aproximadamente  2,00  cm de  terra  vegetal,
sendo em seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

10. LIMPEZA GERAL

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada da instalação do
canteiro de serviços e promover a limpeza geral dos serviços. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os en-
tulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provo-
cados com a execução dos serviços, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtor-
nos ao funcionamento dos edifícios adjacentes. 

Deverão ser  previamente retirados todos  os detritos  e restos de materiais  de todas  as
partes dos serviços, que serão removidos para o bota-fora apropriado.

Itapoá/SC, 27 de Setembro de 2018.

_________________________________
Fernando Vitor Peres
Arquiteto e Urbanista

CAU A70657-4
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