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1. Condições gerais 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Será executada a pavimentação de concreto com piso sextavado(bloquete), meio fio e drenagem 

superficial, nas ruas dos Bairros: Loteamento Cidade Nova, Loteamento Cidade Alta e Loteamento 

Davi Santana na sede do Município de São Desidério - BA. 

A planilha com levantamento de ruas à pavimentar (pavimento meio fio e drenagem) que contém a 

relação das vias, bem como extensões e levantamento das áreas é parte integrante do projeto de 

engenharia e memorial descritivo abaixo apresentado. 

Segue abaixo a descrição dos serviços e especificações técnicas do objeto do contrato acima 

citado, e de acordo com o projeto de engenharia. 

 

Veículos 
 

Caminhão basculante com capacidade para transportar desde as jazidas até as frentes de trabalho, na faixa de 

7 a 13 toneladas de areia media ou brita, bem como para o transporte dos blocos entre outros insumos e 

ferraemtas, é fundamental ao longo de toda uma operação. 

 

Além dos materiais supracitados, o caminhão deve transportar toda a Equipe de Trabalho (normalmente 1 

encarregado e 5 serventes), os equipamentos e ferramental produtivos, os Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPC’s) e de Proteção Individual (EPI’s). Um caminhão auxiliar poderá ser necessário quando na operação for 

utilizado: martelete pneumático e/ou serra clipper / compressor, rolo compactador CC800,  ou equivalente, 

materiais para recuperação do subleito: solo, canga de minério, bica corrida, resíduo sólido da construção civil, 

cal, etc. 

 

 Equipamentos e ferramental produtivo 

Para toda e qualquer operação, são indispensáveis: 

Chibancas; 

Picaretas; 

Vassouras; 

Pás; 

Enxadas; 

Carrinhos de mão; 

Rastelos; 

Baldes; Regadores; 

Eventualmente, para algumas operações de reparo superficial mecânico, são necessários: 

-     Compactador vibratório manual ou portátil tipo CC800 ou equivalente 

-     rolo de pneus autopropelido 

-     caminhão basculante 

-     ferramentas manuais 

Todos os equipamentos e ferramental precisam estar em “bom” estado de conservação e em quantidades 

suficientes para a utilização. Os serviços deverão ser supervisionados pelos Gerentes de Manutenção das 

Secretarias Regionais. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Proteção Individual (EPI) 
 

Para segurança de todos os que utilizam e que trabalham numa via pública é necessário sinalizá-la 

cuidadosamente durante a operação. Necessitam ser utilizadas placas de sinalização, mínimo de 2 (duas) e 

cones plásticos coloridos, mínimo de 8 (oito) com altura de 75 cm, que constituem os Equipamentos de 

Proteção Coletiva, EPC. Nas placas é fundamental a identificação conforme diretrizes fornecidas pela 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Desiderio. 
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Adicionalmente, a critério, devido ao tráfego de ônibus e caminhões principalmente, é imprescindível a 

presença e atuação de Guardas de Trânsito, solicitados formalmente junto à Prefeitura Municipal de São 

Desiderio. 
Também as placas e os cones precisam estar em “bom” estado de conservação e em quantidades suficientes 
para, a execução do trabalho.. A avaliação diária deste EPC é de responsabilidade do Engenheiro ou Técnico 
responsável pela operação, sob a supervisão dos Gerentes Regionais de Manutenção. 
 

É fundamental que todos executem todas as tarefas executivas conforme uma das sequências de procedimentos 

executivos constantes do Capítulo III, deste Manual. Até mesmo o Encarregado necessitará, às vezes, ensinar as 

tarefas a um novato, assumir pessoalmente alguma tarefa nos momentos de acúmulo dos serviços ou até mesmo 

quando da necessidade de concluí-los mais cedo, etc. 

 

Assim sendo, todos eles devem ter o seu EPI, obrigatório por lei específica, a saber: 

Uniforme completo 

Botina 

Óculos 

Luvas de raspa 

Protetor auricular 

Capa de chuva para uso eventual no período chuvoso. 

A avaliação diária de cada EPI, a certeza de que eles estão em bom estado para uso naquele dia de trabalho é 

de responsabilidade do Encarregado ou Técnico responsável pela operação em cada Gerência Regional de 

Manutenção. A obrigatoriedade de uso dos equipamentos por todos durante a operação é de responsabilidade 

do Encarregado da Equipe, que tem a obrigação de dar bom exemplo, utilizando todo o equipamento. 
 
O departamento de Engenharia da Prefeitura de São Desiderio deve ser acionado sempre que houver dúvidas a 
respeito e estará rotineiramente nas frentes da “Operação” para orientar e incentivar o uso de EPC e EPI por 
todos os trabalhadores. 
 

A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre os requisitos de 
Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 
3214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT. 

 

 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA 

Deverá ser confeccionada e afixada na obra, placa padrão de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura 

Municipal de São Desiderio. A placa será executada em chapa de aço galvanizada nº. 22, com guarnições e 

engradamento em madeira. As dimensões da placa serão 3,00 m de largura por 1,5 m. de altura, devendo ser 

afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo. As informações do contrato, objeto, prazo e custo da 

obra, bem como padrões alfanuméricos e cores deverão obedecer às especificações acima citadas. 

 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

O levantamento topográfico realizado como base para a elaboração do projeto segue a seguinte 

descrição: 

• Locação dos trechos de pavimentação por meio de estaqueamento laterais realizados a 

cada vinte metros e nas intersecções; 

• Determinação do volume de material a ser escavado e volume de aterro, sendo 

apresentado no memorial de calculo; 

 

TERRAPLENAGEM 
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A terraplenagem consistirá em: 

• Escavação e carga de material para rebaixamento, utilizando trator de esteiras cat. D-8; 

• Transporte do material referente à limpeza e rebaixamento DMT=3,650 km; 

• Regularização de subleito, abrangendo homogeneização, umedecimento e compactação; 

• Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida; 

• Escavação e carga de material de 1ª categoria para base, proveniente da jazida, utilizando trator de esteiras cat. 

D-8; 

• Transporte de material escavado da jazida de 1ª categoria DMT=2,040 km; 

• Estabilização granulométrica da base para pavimentação, sem mistura. 

Equipamentos 

Serão os seguintes equipamentos: 

• Trator de esteiras cat.: D-8; 

• Pá carregadeira 

• Caminhão basculante 

• Rolos compactadores dos tipos: pé de carneiro estático; pé de carneiro vibratório; liso 

vibratório; pneumático; 

• Motoniveladora pesada, equipada com escarificador; 

• Carro tanque distribuidor de água 

• Trator de pneus 

• Grade de discos; 

• Caminhão espargidor 

Os equipamentos de compactação indicados poderão ser usados isoladamente ou em combinações 

adequadas aos tipos de materiais. Para solos muito arenosos e apresentando baixa coesão o rolo 

adequado é o de pneus, autopropulsor e compressão variável. Para solos coesivos o equipamento 

principal mais eficiente é o rolo vibratório pé de carneiro de patas curtas e para o acabamento podem 

ser utilizados os rolos lisos ou os pneumáticos. 

 

Todo equipamento antes do início da execução, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pela 

Fiscalização Municipal, sem o que não é dada a autorização para o início dos trabalhos. 
 
 
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 
 
A Regularização do Subleito é um conjunto de operações executadas na camada final da terraplenagem, destinada 
a conformar o leito estradal transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de 
espessura. O que exceder de 0,20 m será considerado como serviço de terraplenagem para fins de especificações. 
A execução será feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais indicados no projeto e constitui 
operação que será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. 
Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito das ruas, serão removidos. Após a execução 
de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, preceder-se-á uma escarificação geral na 
profundidade de 0,20 m, em seguida de homogeneização com uso combinado de grade de disco e patrol, 
umedecido ou aeração, compactação e acabamento. Os aterros, além dos 0,20 m máximos previstos, serão 
executados de acordo com as especificações de terraplenagem. 
No caso de cortes em rocha, deverá ser previsto o rebaixamento em profundidade adequada, com substituição por 
material granular apropriado. Neste caso, proceder-se-á a regularização pela maneira já descrita.  
O grau de compactação devera ser no mínimo, 100% do P.N. e, em relação à massa especifica aparente seca 
máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de umidade no momento da compactação deverá ser a 
umidade ótima do ensaio citado + 2%. 
A conformação geométrica final para fins de acabamento deverá priorizar a utilização de corte, visto que, a 
execução de camadas de aterro com reduzidas espessuras possibilita a formação de camada instável, denominada 
meia-sola. 
As marcas resultantes da ação dos solos pé- de- carneiro, principalmente os vibratórios de patas curtas, não 
constituem problema para a regularização. 
 
Materiais 
A Regularização do Subleito será executada com os materiais do subleito quando apresentarem as características 
básicas abaixo descritas. Nos demais casos será necessária a substituição ou adição de materiais, estes serão 
extraídos em ocorrências indicadas no projeto e deverão ter as seguintes características básicas: 
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• Serem constituídos por partículas com diâmetro máximo igual ou inferior a 76 mm; 
• Apresentar Índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método DNER- 47-64, igual ou superior 
ao considerado no dimensionamento do pavimento, como representativo do segmento da rua no qual localiza-se o 
intervalo a ser objeto da Regularização do Subleito; 
• Apresentar expansão inferior a 2 %; 
• Satisfazer as Especificações Complementares e Particulares eventualmente indicadas no projeto; 
 
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
 
Esta especificação fixa as condições para a execução, controle e recebimento da camada de base estabilizada 
granulometricamente. 
A base estabilizada granulometricamente é a camada do pavimento posicionada logo abaixo da camada de 
rolamento (colchão de areia e pavimento em blocos sextavados), responsável pela maior absorção das “tensões” 
das cargas aplicadas, pelos veículos, ao pavimento. 
A base estabilizada granulometricamente é constituída de solos, mistura de solos, mistura de solo com brita (solo-
brita) ou produtos totais de britagem (brita graduada e seixo britado) cuja estabilização como “base” de um 
pavimento é obtida somente pela compactação sem o uso de nenhum aditivo (cimento Portland, cal, asfalto, DS-
328, etc.). Sendo a “areia” é considerado como solo do tipo A-3 segundo a classificação do TRB (Transport 
Research Board). 
  
Materiais 
Os materiais empregados em base estabilizada granulometricamente podem ser divididos em dois grupos: 
• GRUPO 1 – solos lateríticos; 
• GRUPO 2 – solos não lateríticos. 
A classificação acima deve ser feita por um engenheiro experiente tendo em vista que um solo laterítico apresenta 
geralmente: 
- Cor predominantemente vermelha, amarela ou marrom escura; 
- Tendência ao concrecionamento; 
- grãos graúdos ferruginosos; 
- Granulometria com certa descontinuidade. 
Em caso de dúvida, fica confirmado o comportamento laterítico se a expansão medida no CBR com a energia do 
proctor modificado (55 golpes) for menor ou igual a 0,2%. 
Solos de Comportamento Laterítico 
Os solos de comportamento laterítico para base estabilizada granulometricamente devem apresentar as seguintes 
condições: 
- Granulometria enquadrada numa das seguintes faixas granulométricas (DNER – ME 80/64) – (% 
passando em peso): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solos de Comportamento Não Laterítico 
• Os solos de comportamento não laterítico para emprego na base estabilizada granulometricamente devem 
apresentar: 
• Diâmetro máximo de 50,8mm; 
• CBR (DNER-4974) com a energia do DNER-ME 129/89 – B – 26 golpes – proctor intermediário, ou outra 
indicada no projeto. 
• Expansão no CBR ≤0,5%. 
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Execução e Controle 
A execução de Bases Estabilizadas Granulometricamente, envolve, basicamente, as seguintes operações: 
 

• Espalhamento: O espalhamento do material depositado na plataforma se fará com a Motoniveladora de modo 
que a camada fique com espessura constante. A altura da base do pavimento é de 10 cm. Não poderão ser 
executadas camadas com espessuras compactadas superiores a 20,0cm nem inferiores a 10,0cm. 
 No caso de mistura de 02 materiais, será feito, primeiramente, o espalhamento do material de maior quantidade e 
sobre essa camada espalhar-se-á o outro material; 
• Homogeneização dos materiais secos: O material espalhado será homogeneizado com o uso combinado de grade 
de disco e Motoniveladora. A homogeneização prosseguirá até que, visualmente, não se distinga um material do 
outro. Nessa fase serão retirados os materiais estranhos (blocos de pedra, raízes, etc.); 
• Umedecimento ou aeração para homogeneização da umidade: 
 Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados carros tanques 
(para umedecimento), Motoniveladora grade de discos (para aeração). A faixa de umidade deverá ser fixada 
através da curva CBR X umidade, entrando-se com o valor do CBR fixado e determinando-se a faixa de “teor de 
umidade de compactação”; 
 A curva CBR X h deverá ser obtida simultaneamente com a curva de compactação (DNER-ME 48/64) utilizando 
a energia de compactação fixada no projeto; 
 Se por qualquer motivo não se puder traçar a curva CBR X h, deve-se adotar a faixa: (H ot – 1,5) % a (H ot + 1,5) 
% e uma perfeita homogeneização de umidade; 
• Compactação: 
 A compactação deve ser executada, preferencialmente, com rolo vibratório pé de-carneiro (tipo pata) 
autopropulsor, podendo-se, entretanto, usar-se apenas umdesses rolos isoladamente; 
 Para solos não coesivos o equipamento mais indicado é o rolo de pneus com pressão variável, autopropulsor; 
 Deverá ser elaborada na pista, para um mesmo tipo de material, uma relação entre o número de passadas do rolo 
utilizado e o grau de compactação para se determinar o número necessário de “coberturas” (passadas num mesmo 
ponto); 
 Cuidados especiais devem ser observados para misturas de solos com material de britagem ou produtos totais de 
britagem (solo brita, brita graduada) quanto à compactação. Estes materiais tendem a aumentar sua densidade para 
energias superiores ao Proctor Modificado sem se degradar. A energia de compactação neste caso deve ser 
determinada pela curva “densidade X energia”, considerando-se a energia que praticamente torna a curva 
assintótica; 
 Para o caso específico de brita graduada, outro método usado para definir com eficiência, a densidade de 
referência para o cálculo do grau de compactação, é o descrito a seguir: 
- A densidade de comparação a ser adotada para fins de verificação do grau de compactação deverá ser obtida 
através de pesquisa a ser realizada no início dos serviços para execução destas camadas. A pesquisa consistirá na 
verificação da variação da densidade “in situ” com o número de passadas do equipamento indicado para 
compactação. Com este procedimento será obtida uma curva representada pela densidade “in situ” e o número de 
passadas. A densidade a ser adotada será a máxima obtida neste processo, a qual é sempre superior àquela obtida 
em laboratório; 
- Este procedimento deve ser feito no máximo a cada 5.000m de base ou quando houver alteração do material; 
• Acabamento: A operação de acabamento será executada com os rolos compactadores usados, que darão a 
conformação geométrica longitudinal e transversal da plataforma, de acordo com o projeto, e com o auxílio da 
Motoniveladora;  
• Liberação ao tráfego: Após a verificação e aceitação do segmento trabalho, o mesmo poderá ser entregue ao 
tráfego usuário. O intervalo de tempo que uma base estabilizada granulometricamente pode ficar exposta ao 
tráfego é função de vários fatores, tais como: 
- Umidade do material, que pode ser mantida através de molhagem com carros tanques; 
- Coesão do material; 
- Condições meteorológicas, onde o excesso de umidade e condições de escoamento pode danificar rapidamente a 
camada; 
- A intensidade do tráfego. 
Em princípio, é vantajoso expor a base estabilizada granulometricamente ao tráfego usuário durante algum tempo 
quando se têm a oportunidade de se observar eventuais defeitos. Neste caso, a umidade deve ser mantida para 
evitar desagregação. 
Eventuais danos deverão ser corrigidos antes da liberação final para pavimentação. 
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MANEJO AMBIENTAL 
Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas a 
execução da camada estabilizada granulometricamente, são: 
a) Nas explorações das jazidas: 
O desmatamento, destocamento e limpeza, serão feitos dentro dos limites da área a ser escavada e o material 
retirado deverá ser estocado de forma que, após a exploração da jazida, o solo orgânico possa se espalhado na área 
escavada pra reintegrá-la à paisagem. 
Não é permitida a queima da vegetação removida. As áreas de jazidas, após a escavação, deverão ser 
reconformadas com abrandamento de taludes, de modo a reincorporá-las ao relevo natural. Esta operação deve ser 
realizada antes do espalhamento do solo orgânico conforme já descrito. 
Caso seja retirada a brita de jazida próxima a obra os seguintes cuidados principais deverão ser observados na 
exploração da pedreira: 
- Planejar adequadamente a exploração da pedreira de modo a minimizar os danos inevitáveis durante a 
exploração e a possibilitar à recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e equipamentos. 
- Deverão ser construídas junto as instalações de britagem, bacias de sedimentação para retenção de pó de pedra 
eventualmente produzidas em excesso ou por lavagem de brita evitando ser carreamento para cursos d´água. 
b) Na execução: Na execução da camada de base estabilizada granulometricamente, os cuidados destinados a 
preservação ambiental, referem-se à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos: 
- Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar a destruição 
desnecessária da vegetação; 
- As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser localizadas de 
forma a evitar que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis sejam levados até cursos d´água pelas águas da 
chuva. 
 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
 
CONTROLE DE COTAS 
Após a execução da base proceder-se-á a relocação do eixo e marcar-se-á, em cada estaca, à trena, os seguintes 04 
pontos: 
- 02 nos bordos do futuro revestimento; 
- 02 nos bordos da plataforma de base. 
Nota: para pistas com mais de duas faixas de tráfego, marcar-se-á os bordos de cada faixa. 
Os 05 pontos (incluindo o correspondente ao eixo) serão nivelados e comparados com as suas respectivas cotas de 
projeto. 
A tolerância admitida por cada ponto nivelado será de (C+ou-2) cm, sendo C a cota do projeto. 
Quanto ao controle de cotas os serviços serão considerados aprovados se forem atendidas as tolerâncias 
especificadas, caso contrário os serviços serão considerados não aprovados. 
Se a base não for aprovada quanto às cotas, ela deverá ser totalmente refeita. 
 
CONTROLE DE ESPESSURA 
A espessura da camada de base será controlada no eixo e nos bordos do futuro revestimento, com base na 
diferença entre a cota nivelada na base e a correspondente cota da camada subjacente. 
Para a espessura da camada de base serão admitidas as seguintes tolerâncias: 
a) Para o valor individual de espessura, o intervalo: (h + 4)cm a (h – 2)cm 
sendo h = espessura do projeto. 
b) Para a espessura mínima estatística do segmento a ser controlado: 
U mín ³ (h – 1,0)cm 
 
Calculando-se U mín pela seguinte fórmula: 
 
U mín = X 1,29 s 

N 
 
em que X = média aritmética 
s = desvio padrão 

N 9 determinações 
 

Nota: desprezar valores fora do intervalo X +ou- 3s. 

Para o valor individual de espessura não será tolerado nenhum valor fora do intervalo especificado. 
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Para a espessura mínima estatística, o serviço será considerado aprovado se U mín ³ (h – 1,0) cm e será aprovado 

sob reserva se U mín ³ (h – 1,5) cm. 

Se o serviço não for aprovado, nem aprovado sob-reserva, será considerado não aprovado e a base deverá ser 

refeita. 

 

CONTROLE DA LARGURA E DA FLECHA DE ABAULAMENTO 

 

Para cada estaca (de 20 em 20m) será determinada: 

a) a largura da base, em trena; 

b) a flecha de abaulamento, de acordo com o nivelamento dos 03 pontos: eixo e bordos do futuro 

revestimento. 

O serviço será aceito, quanto à largura e à flecha de abaulamento, se, para cada valor individual, os seguintes 

limites de tolerâncias não forem ultrapassados: 

- + 10,0cm quanto a largura 

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 
Se o serviço não for aceito, a base deverá ser completamente refeita. 
 
 
 
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE): 

 

 

Definição e generalidades 

Será executada Pavimentação em blocos de concreto sextavado com espessura de 8,0cm, dimensões de 30,0 x 

30,0cm, 180kg/m², FCK 35 Mpa, assentados sobre colchão de areia fina/pó de pedra de 6,00 cm de espessura, 

também de areia grossa com espessura de 1,0 cm para preenchimento das lacunas e acomodação definitivas dos 

bloquetes. A Pista pavimentada será delimitada por meio-fio pré-moldado. 

O assentamento de bloquetes deve ser executado sobre a base de acordo com os alinhamentos, greide e seção 

transversal do projeto. 

 

Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a execução dos serviços são: 

- Betoneira; 

- Vassouras manual; 

- Caminhão basculante; 

- Pá Mecânica; 

- Caminhão pipa. 

 

Execução e Controle 

Antes da aplicação da camada de areia, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na superfície: 

• Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da base. Esta operação pode 

ser feita em qualquer um dos equipamentos indicados nos itens anteriores, isoladamente ou em combinações entre 

eles; 

• Deve-se dispor no canteiro de obras, de um caminhão distribuidor exclusivo para entrega de areia e bloquetes; 

• Estabelecer a espessura da camada de areia a ser aplicada. 

Após a verificação acima indicada aplica-se a areia lavada, peneirada e nivelada, imediatamente após será 

aplicada o assentamento dos Bloquetes que será uniformemente espalhado na quantidade indicada. 

 

 REJUNTE DE BLOQUETES 

 

– Definição e generalidades 

O rejunte de Bloquetes, será executado com areia lavada e peneirada com a finalidade de vedar os vazios 

existentes entre os Bloquetes. 

– Materiais 

Será usada areia lavada, peneirada. 

 Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a execução dos serviços referentes ao assentamento de Bloquetes são: 
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- Será utilizado vassouras manuais; 

- Peneiras; 

- Caminhão basculante; 

- Pá Mecânica; 

- Caminhão pipa distribuidor de água. 

- Execução 

Após o assentamento dos Bloquetes e rejuntamento, será lançado uma camada de areia lavada para tampar todos 

os vazios e irregularidades dos Bloquetes. A liberação da pista para tráfego deverá ocorrer no mínimo 24 horas 

após a conclusão dos serviços. 

 

 

 

 

MEIO -FIO: 

 
Esta especificação de serviço tem por objetivo definir e orientar a execução dos meios-fios de concreto na obra de 

pavimentação da Prefeitura Municipal de São Desiderio-BA. 

Meio-fio é um dispositivo que se aplica lateralmente ao pavimento em aterros, canteiros centrais e elementos de 

interseções, com o duplo objetivo de direcionar fisicamente o tráfego atuante e conduzir as águas precipitadas 

sobre a pista e passeios para as bocas de lobo, caixas coletoras ou descidas d’água em aterros. 

 

Materiais 

Todos os materiais utilizados devem ser fabricados ou adquiridos pela contratada desde que atendam 

integralmente às especificações correspondentes adotadas nas obras da Prefeitura Municipal de São Desidério. 

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resistência à compressão, aos 28 dias, de 11 

MPa. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da 

ABNT. 

Equipamentos 

O equipamento deve ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser necessário para a execução do meio-fio de 

concreto, compreendendo basicamente: 

- Betoneira; 

- Ferramentas manuais próprias dos serviços de carpintaria e acabamento. 

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços, em termos de 

qualidade e atendimento ao prazo contratual. A relação do equipamento a ser alocado deve ser ajustada às 

condições particulares vigentes, e submetida previamente à apreciação da Fiscalização, que julgará a sua 

suficiência.  

Execução do meio-fio com sarjeta 

Os meios-fios instalados deverão ser pre-moldados e as sarjetas "in loco", executados antes de decorrida uma hora 

do lançamento do concreto da base. Dimensões 0,10 x 015 x 0,23m quando conjugado com sarjeta de L x 0,30 x 

0,08m (vide detalhe em projeto). 

O processo executivo compreende as seguintes etapas: 

- Limpeza da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos e dimensões do projeto; 

- Escavação da porção necessária ao assentamento do meio fio e sarjeta ( meio fio com sarjeta), conforme 

especificado no projeto; 

- Marcação da guia e definição do alinhamento e nivelamento do meio fio; 

- Deverão ser pré-moldados e medir 1,00m de comprimento e 0,3m de altura, tendo uma espessura mínima de 

10,0cm. Deverão ter resistência mínima de 15MPa, de acordo com a norma brasileira vigente. Devem ser 

colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que 

corram o risco de desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. No encontro do pavimento de 

blocos de concreto com outro tipo de pavimento ou com uma rua sem pavimentação, deverá ser colocado meio-fio 

atravessado em toda a largura e executada a cabeceira com pedregulhos, no caso de encontro com rua sem 

pavimentação, deixando um perfeito nivelamento entre o calçamento e o pavimento de cascalho. Os meio-fios 

serão rejuntados com argamassa 1:3 em toda a face. Eles deverão ser colocados antes do lançamento da camada de 

pó de brita para assentamento dos blocos de concreto, de maneira a confinar o pó e os blocos de concreto. O lado 

dos meio-fios que fica para a calçada deverá receber um aterro de terra apropriada e compactada manualmente, até 

a altura superior dos mesmos, para seguralo, numa extensão lateral de no mínimo 1,50m. 
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- Acabamento e desempeno da sarjeta (meio fio com sarjeta). 

 

Recomendações 

a) Para garantir maior resistência do meio-fio a impactos laterais, quando este não for contido por canteiros ou 

passeios, devem ser aplicadas uma faixa de aterro bem compactado em toda a extensão desprotegida de amoda a 

evitar danos por abalroamento, e/ou escoras de concreto magro ("bolas"), espaçadas de 2,00m, com consumo de 

cimento de 150kg/m³. O meio-fio deve ser ancorado na camada de base do pavimento; 

b) O processo alternativo, eventualmente utilizado, deve ser submetido à aprovação da Fiscalização. 

 

Manejo Ambiental 

Na execução de meio-fio preservar as condições ambientais, exigindo entre outros, os seguintes procedimentos: 

Todo o material excedente proveniente de escavação ou sobras deve ser removido das proximidades dos 

dispositivos e depositado em bota-fora, previamente determinado pela Fiscalização, para não provocar 

entupimento e não ser conduzido para os cursos d’água; 

Nos pontos de descarga dos dispositivos devem ser executadas obras de proteção, de modo a não promover a 

erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d’água; 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das obras, devem ser tomadas 

medidas que proporcionem a manutenção das condições locais, através de replantio da vegetação nativa ou de 

grama; 

Como em geral as águas de drenagem superficial afetam as condições de escoamento difuso e consequentemente 

dos mananciais locais, durante a execução dos dispositivos ou após a sua conclusão, deve ser mantida a qualidade 

das águas e sua potabilidade, impedindo-se a sua contaminação, especialmente, por despejos sanitários; 

O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho deve ser evitado tanto quanto 

possível, principalmente onde há alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

Nas áreas de bota-fora e de empréstimos, necessários à realização dos dispositivos, devem ser evitados os 

lançamentos de materiais de escavação que afetem o sistema de drenagem superficial. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
 

 
 

Alvenaria poliédrica – Revestimento de pedras irregulares, assentadas lado a lado sobre uma base de solo 

selecionado, formando um autêntico mosaico. O assentamento é iniciado por pedras guias, que dão, em 

intervalos prefixados, o nivelamento do pavimento. 
 

Base – Camada do pavimento composta de material mais nobre que o subleito e sub-base e sobre a qual se 
assenta outra camada destinada a dar acabamento. Destinada a resistir aos esforços verticais oriundos do 
tráfego e distribuí-los. 

 

Bica Corrida – Material constituído de produtos britados ou produto total da britagem para atender 
convenientemente as condições de resistência e solicitação de cargas de uma pavimento. 

 

Blocos de concreto prémoldados – Pavimento constituído por blocos de concreto de dimensões e formas 
definidas. 

 

Calçamento – Pavimentos de alvenaria poliédrica,   que se caracteriza por revestimento flexível de pedras 

irregulares, ou paralelepípedo de pedras regulares, ou blocos prémoldados, colocadas justapostas, assentes 

sobre subleito preparado ou base estabilizada, com rejuntamento de cimento asfáltico ou mistura de agregado 

fino e argila. 
 

Canga de Minério – Material constituído de camadas de solos, mistura de solos e/ou materiais britados para 

atender convenientemente as condições de resistência e solicitação de cargas de um pavimento. 
 

Chibanca – Ferramenta manual de aço, com duas extremidades cortantes, utilizada para demolir espessuras 

pequenas do pavimento, pedras e concreto. 
 

Compactar – Ato de compressão da massa asfáltica ou outro tipo de material através de equipamento 
apropriado, tipo placa vibratória, rolo pneumático, rolo metálico. 

 

Contratada – Pessoa física ou jurídica, técnica e juridicamente habilitada, definida pelo processo licitatório 
pelo Contratante, par executar a obra em condições mutuamente estabelecidas. 

 

Contratante -  Órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Pessoa física ou jurídica de Direito 
Público ou Privado que mediante instrumento hábil de compromisso, promove a execução de serviços e/ou 
obras através de contratado, técnica, jurídica e financeiramente  habilitado. 

 

Emulsão Asfáltica – Produto resultante de um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em 
uma fase aquosa, apresentando partículas eletrizadas. 

 

E.P.C. – Equipamento de Prevenção Coletiva 
 

E.P.I – Equipamentos de Proteção Individual 
 

Martelete – Equipamento utilizado para demolir espessuras maiores do pavimento, pedras e concreto. 
 

Panelas  (buracos):  Cavidades  formadas  inicialmente  no  revestimento  do  pavimento  e  que  possuem 

dimensões variadas. Trata-se de defeito de natureza grave uma vez que afeta estruturalmente o pavimento, 

permitindo o acesso das águas superficiais indesejáveis às demais camadas da estrutura, e das condições de 

segurança do tráfego e no custo operacional. Suas causas prováveis estão relacionadas com o estágio terminal
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de trincamento por fadiga e/ou desintegração localizada na superfície (desgaste ou desagregação de severidade 

alta). 
 

Paralelepípedo – Peça de pedra com a forma do sólido que lhe empresta o nome (retangular), utilizada para 

calçamento,  geralmente  de  granito  ou  outras  rochas  que  apresentem condições  satisfatórias  de  dureza  e 

tenacidade. Representam revestimento de extraordinária durabilidade, podendo ser aproveitados com mudança 

de face exposta ao rolamento. 
 
 

Regularização – É  a camada de espessura irregular, construída sobre o subleito e destinada a conformá-lo, 

transversal e longitudinalmente. Deve ser executada sempre que possível, também conhecida como preparo do 

subleito. 
 

Resíduo Sólido da Construção Civil (RSCC) – Resíduo oriundo das atividades de reforma ou demolição de 
edificações, britado em equipamento apropriado, tipo britador de impacto. 

 

Sub-base – Camada do pavimento executada sobre o subleito regularizado da via, constituída de solos ou 
misturas de solos que apresentam bom comportamento mecânico. 

 

Subleito – É o terreno de fundação do pavimento. 
 

Termo de Referência – Conjunto de informações técnicas, pertinentes e necessárias à execução da obra, que 
irão compor as exigências do respectivo edital de licitação 

 


