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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas. 

Local: Distrito de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço. 

 

INTRODUÇÃO 

As especificações têm por objetivo discriminar e estabelecer normas e diretrizes 

a serem observadas na execução da obra descrita acima. 

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas todas as normas, especificações e 

métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis a cada 

serviço e os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade. 

Os locais onde os serviços devem ser executados estão indicados em projetos, 

memória de cálculo, neste memorial descritivo ou indicado pelo Projetista. 

 

Prazo de Execução 

O prazo de execução dos serviços previsto para esta obra não deverá exceder 

09 (nove) meses. Este prazo poderá ser prorrogado em virtude da falta de 

disponibilidade dos materiais especificados no mercado. 
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para um perfeito andamento e maior qualidade na execução, a obra deverá 

ser administrado por um Engenheiro Civil Junior, por um período de 09 (nove) 

meses, com acervo técnico comprovado, cumprindo carga horária de 1,50 horas 

para 02 (dois) dias da semana. 

 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Será instalada uma placa de obra no tamanho de 3,00 m comprimento x 1,50 

m altura, confeccionada em chapa de aço galvanizada pintura de fundo com tinta 

anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético na cor branco a duas demãos, 

sendo que uma deverá conter as seguintes informações: Nome do órgão 

responsável pelo recurso financeiro, nome do órgão tomador do recurso, nome do 

empreendimento, valor do empreendimento e prazo de execução do mesmo, nome 

da empresa executora da obra e nome do seu responsável técnico. 

Para guarda de materiais e ferramentas deverá ser construído no canteiro de 

obras um depósito contendo 3,00 m comprimento x 3,00 m largura, em chapa de 

madeira compensada, coberto com telha de fibrocimento e piso cimentado. 

No local possui instalação de água próxima que a empresa poderá utilizar 

para execução da obra, e ainda, existe banheiro público na Praça da Igreja para que 

os funcionários possam utilizar.  

 

3 DRENAGEM 

Na execução da rede de água pluvial, as valas para implantação dos tubos de 

concreto (manilhas), caixas ralos e poços de visita serão abertas com retro 

escavadeira na profundidade conforme descrição em projeto. 

O reaterro das valas será por meio de compactador mecânico em camadas 

de 20 cm de terra, sendo que o material deverá ser aprovado pela fiscalização 

primeiramente. 
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A sobra de material após a execução do reaterro será transportado em 

caminhão tipo basculante, com capacidade para 10,00 m³. O bota fora será realizado 

próximo ao local, devendo utilizar uma via pavimentada a uma distância máxima de 

5 km. 

Visando promover medidas técnicas de proteção e segurança dos 

funcionários durante a execução da escavação dos tubos de concreto de diâmetro 

de 60 cm, evitando que a vala feche soterrando o trabalhador, será realizada 

escoramento de vala, tipo pontaleteamento, escorando com pranchões de madeira 

na vertical espaçadas em 1,35 metros. Cada dupla de pranchões será escorada com 

estroncas de madeira, uma em cima e outra embaixo distantes de 1,00 metro entre 

elas, conforme demonstra a figura abaixo. 

 

 

 

Para as redes coletoras de águas pluviais que ligam as caixas ralo até os 

poços de visita será utilizado tubo de concreto de diâmetro 30 cm, com inclinação 

igual ou superior a 1%, rejuntados na parte interna e externa com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:4. Para as ligações entre os poços de visitas serão 

executadas com manilhas de concreto com diâmetro de 60 cm, com inclinação igual 

ou superior a 1%, rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

Os poços de visitas serão executados em concreto estrutural Fck = 15 Mpa, 

com dimensões internas de 1,20 m de comprimento x 1,20 m de largura x 1,50 m de 
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profundidade, possuindo 15 cm de espessuras das paredes, executados sobre uma 

base de concreto simples Fck = 15 Mpa de 10 cm de espessura. A tampa do poço 

de visita será em concreto armado Fck = 20 Mpa, espessura de 15 cm, utilizando 

malha de ferro CA 50 de diâmetro 8.0 mm. Para a visita será instalado um tampão 

em ferro fundido articulado, classe D400 (carga 400 kN), em diâmetro 60 cm, que 

ficará no nível da pavimentação. 

 

 

As caixas ralos serão executadas em alvenaria de blocos de concreto cheio 

nas dimensões 20x20x40 cm, paredes de 20 cm de espessura, revestida com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com dimensões internas 0,90 m 

comprimento x 0,30 m largura x 1,20 m de profundidade e executados sobre um 

lastro de concreto Fck= 15 Mpa numa espessura de 10 cm, A tampa das caixas ralo 

serão do tipo grelha de ferro fundido com suporte articulado, como mostra a figura 

abaixo. 

 

Ao final da rede de drenagem de diâmetro de 600 mm da rua, será construído 

uma boca para bueiro simples tubular D = 0,60 m, executado em concreto ciclópico, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais. 
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Para um perfeito serviço na instalação dos tubos de concreto, deverá ser 

providenciado preparo no fundo da vala, lançando mecanicamente e espalhando 

manualmente areia na espessura de 10 cm. 

Ao final da rede de drenagem de diâmetro de 600 mm existente, será 

construído uma boca para bueiro simples tubular D = 0,60 m, executado em 

concreto ciclópico, incluindo fôrmas, escavação, reaterro e materiais. 

A fim de evitar erosões, será construído após as saídas das bocas de BSTC 

um dissipador de energia em pedra argamassada nas dimensões conforme projeto 

em anexo. 

 

4 PAVIMENTAÇÃO 

Para uma perfeita locação e caimento das redes de drenagem e 

pavimentação, deverá ser realizado serviço topográfico. Este serviço consiste na 

marcação topográfica locando todos os elementos necessários à execução, 

constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos e 

outros equipamentos adequados para uma perfeita marcação dos projetos e greides, 

bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os 

níveis estabelecidos nos projetos. 

Primeiramente será executada a regularização e compactação do subleito até 

20 cm de espessura da área a ser pavimentada, sendo que se deve ter uma 

declividade de 3% para cada faixa da pista, para o correto escoamento das águas 

pluviais. 

Antes da colocação dos meios fios, deverá ser executada escavação das 

valas. A escavação será manual e terá as dimensões de 20 cm de largura por 5 cm 

de profundidade, em toda a extensão das ruas. 

Será providenciada escavação manual para execução de vigas baldrame a 

serem executadas no final da pavimentação. 

Após a colocação dos meios fios, deverá ser providenciado reaterro da vala, 

inclusive com compactação manual. 
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Antes da colocação dos meios fios, deverá ser executadas regularização e 

compactação do subleito a uma espessura de 20 cm, somente na largura das ruas. 

Após a regularização e compactação das vias, deverá ser iniciado o 

assentamento dos meios fios. Os assentamentos dos meios fios serão somente nos 

trechos retos da via e serão confeccionados em concreto pré-fabricado nas 

dimensões 100 cm x 15 cm x 13 cm x 30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura). O rejuntamento das peças será com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:4. Este elemento será realizado uma pintura a base de “cal” sobre 

as faces, devendo ser executado de maneira manual. 

Após o assentamento dos meios fios, inicia-se a execução da pavimentação, 

que deverá ser em piso intertravado (PAV'S), com bloco retangular de 20 x 10 cm, 

espessura 8 cm, com resistência a compressão mínima de 35 MPa, assentado sobre 

colchão de areia ou pó-de-pedra com espessura mínima de 5 cm. A compactação 

dos serviços poderá ser manual ou mecanizada. 

Os blocos de concreto são colocados seguindo dois critérios: um padrão de 

posicionamento (modo relativo como ficam posicionados em relação ao outro) e um 

padrão de alinhamento (posição relativa entre o eixo dos blocos e o da via). Ambos 

devem ser definidos antes do início do calçamento. Quando há tráfego de veículos, 

não pode existir juntas contínuas que fiquem paralelas à direção do tráfego, devendo 

ser escolhido um padrão de posicionamento dos blocos em que esta coincidência 

não seja possível. Por este motivo, existem padrões de posicionamento que só se 

prestam para vias de trânsito de pedestres. 

 

http://www.dslourenco.es.gov.br/
mailto:obras@dslourenco.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590-000. 

www.dslourenco.es.gov.br / obras@dslourenco.es.gov.br  
(28) 3551-1177 / 3551-1166 

 
 Página 7 de 25. 

 

 

 

Existe uma diversidade de formas dos blocos, e alguns deles, como os 

retangulares, podem ter padrões de posicionamento muito diversos. Todos eles são 

utilizáveis em via de trânsito de pedestres, onde o padrão de alinhamento não tem 

importância. 

 

 

 

Pavimentos com tráfego veicular têm os blocos dispostos, de preferência, no 

padrão espinha de peixe e alinhados com o eixo da via num ângulo qualquer. Este 

padrão tem a vantagem de não requerer uma mudança de alinhamento em curvas 

ou esquinas 
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Quando os blocos retangulares são colocados em fileiras, estas devem ser 

travadas da mesma maneira que os tijolos de uma parede, e devem ficar alinhadas 

transversalmente ao sentido do tráfego. Nas interseções com curvas ou esquinas, o 

padrão de posicionamento deve ser "girado", de modo que as fileiras fiquem 

transversais ao fluxo das rodas. Esta mudança se realiza mediante o corte preciso 

dos blocos ou adotando um cordão transversal de calçamento. Fileiras nunca devem 

ficar alinhadas com o eixo da via. 

Cada padrão de posicionamento deve obedecer a uma determinada 

sequência de montagem dos blocos, de modo a atingir o máximo rendimento. Esta 

sequência deve permitir o trabalho simultâneo de mais de um colocador, montando 

dois blocos ao mesmo tempo, não tendo que encaixar peças em vazios, mas apenas 

deslocando-as lateralmente. Para conseguir a necessária coordenação, deve-se 

iniciar a colocação de uma maneira bem definida, a qual varia de acordo com o 

padrão de posicionamento e com o alinhamento escolhido. Convém fazer 

inicialmente um teste de 2 a 3 m para corrigir o alinhamento e memorizar a 

sequência. 
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Para colocar blocos (dos tipos 1, 2 ou 3) em fileiras transversais, pode ser 

utilizada como guia, tanto um dos lados da via como uma linha no seu eixo. 

Inicialmente colocam-se uns 25 blocos até que o padrão fique definido e, a seguir, 

se prossegue com um ou dois colocadores (com duas linhas cada um) e, de 

preferência, um na frente do outro. 

 

 

 

Seguindo uma linha ou o eixo da via se colocam os primeiros 10 blocos e, a 

seguir, os colocadores (até 4) continuam avançando simetricamente em linhas 

oblíquas duplas até a ponta encontrar o eixo. Os espaços vazios resultantes são 

preenchidos posteriormente. 

Para o posicionamento em espinha de peixe, deve-se escolher para qual lado 

se deseja que fique a sua diagonal. Caso se queira o avanço da esquerda para a 

direita, colocar-se-ão primeiramente uns 18 blocos e, a seguir 1 ou 2 colocadores 

poderão continuar com as duas fileiras seguindo a diagonal sempre da frente para 

trás. 
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Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a 

esquerda, somente um colocador poderá avançar pela diagonal colocando uma 

única fileira para frente e logo a seguinte para trás. Para espinhas de peixe 

posicionadas em outro ângulo qualquer, recomenda-se empregar este segundo 

esquema, embora dê um maior número de ajustes. 

Um alinhamento correto dos blocos depende de unidades de boa qualidade 

(dimensões homogêneas) e esmero dos colocadores durante a montagem. Não há 

muita diferença no rendimento da colocação de blocos corretamente alinhados ou 

colocados de forma descuidada. No entanto, a diferença na aparência será 

expressiva. 
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É importante manter sob controle, ao longo da via, tanto o padrão de 

posicionamento como o alinhamento dos blocos. Com este objetivo deve-se utilizar 

linhas longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estacas, varetas ou 

blocos. 

 

 

 

Definida uma frente de avanço, o alinhamento da colocação dos blocos deve 

ser verificado, pelo menos, com uma linha longitudinal e linhas transversais a cada 5 

m. Eventuais desajustes podem ser corrigidos sem a necessidade de retirar blocos, 

mas apenas utilizando cuidadosamente uma cunha ou talhadeira. 

 

Para poder checar ângulos retos, especialmente no início do serviço, é 

empregada uma linha de 12 m, com as extremidades unidas e com marcas 

correspondentes aos 5, 4 e 3 m. 

Colocando as marcas de 3 e 4 m sobre estacas e esticando o conjunto, a 

diagonal do triângulo coincidirá exatamente com a marca dos 5 m. 
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Quando houver interrupções na via (sumidouros, caixas de inspeção ou 

outros confinamentos internos), a sequência de colocação deverá ser controlada 

com linhas em forma de quadrícula ao seu redor, de modo a não perder o 

alinhamento até que esta interferência seja ultrapassada. 

A etapa da montagem dos blocos é a atividade mais importante da construção 

do pavimento, pois responde, em grande medida, pela qualidade final deste. 

Dependem dela: nivelamento, alinhamento do padrão de colocação, regularidade 

superficial, largura das juntas etc., fundamentais para o acabamento e durabilidade 

do pavimento. Pelo fato de ser uma atividade manual, é fundamental exercer um 

estrito controle sobre cada uma das suas etapas. 
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Como os blocos são colocados, principalmente, a mão, o colocador deverá 

usar, ao máximo, luvas de proteção. O seu trabalho, no nível do chão, é cansativo. 

Para evitar fadiga terá que mudar frequentemente de posição. 

 

 

 

A equipe mínima de trabalho será de três operários: um colocador, um auxiliar 

para transportar e outro para carregar e distribuir. Porém, se a obra permitir, poderão 

ser utilizadas equipes com maior número de colocadores. 

 

A atividade do colocador é a mais cansativa de todas. Para não sobrecarregar 

a sua capacidade física, é conveniente dispor de equipes nas quais cada função 

possa ser exercida por todos, em rodízio. 
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Além da uniformidade superficial dos blocos, também é importante que as 

juntas entre eles sejam as mais estreitas possíveis, de modo que o bom 

intertravamento garanta o bom funcionamento mecânico do pavimento, e de maneira 

que o pavimento não seja muito permeável, não seja afetado pelo escorrimento da 

água nem facilite o crescimento de grama etc. 

 

Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia previamente 

rasada. Cada bloco é pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já 

assentados e, a seguir, deslizado verticalmente para baixo até tocar na areia. 
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Procedendo desta forma se consegue a junta com a mínima abertura. Esta 

junta tem, em decorrência das irregularidades das faces, aproximadamente, 2,5 mm 

de abertura. No caso da abertura da junta ficar muito grande, o bloco deve ser batido 

lateralmente com uma marreta de madeira ou borracha contra os blocos adjacentes, 

para fechá-Ia. 

 

 

Procedimento inadequado é primeiro deitar o bloco sobre a areia e, logo, 

empurrá-Io horizontalmente contra os blocos vizinhos. A areia que se arrasta desta 

forma não permite um encosto perfeito. 

 

Os blocos não devem ser golpeados verticalmente para que fiquem rentes 

entre si. Os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para 

corrigir o alinhamento. Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocação de 

baixo para cima. 

Uma vez terminada a montagem de todos os blocos inteiros que caibam num 

trecho, deve-se colocar os de ajuste (frações de unidade) nos vazios juntos a 

confinamentos, estruturas de drenagem etc. Estes ajustes são feitos com frações 
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dos mesmos blocos inteiros colocados e com o mesmo alinhamento ou padrão de 

posicionamento do resto do pavimento. Existem três procedimentos para preparar os 

pedaços de blocos para ajustes, cada um dando faces de corte de qualidade 

diferente. Quanto melhor o plano de corte, mais cara é a sua obtenção e melhor será 

a sua aparência e o seu comportamento. 

 

A forma mais simples de cortar o bloco é com talhadeira e marreta, apoiando a peça 

sobre um calço duro e dando um golpe seco. O fio da talhadeira deverá ter uma 

largura de 8 a 12 cm. 

 

 

 

Uma outra maneira de produzir o corte da peça de ajuste é com o 

cisalhamento, entre duas lâminas, por golpe ou com auxílio de uma prensa 

(hidráulica ou parafuso). Por último, o corte de melhor qualidade é executado com 

serra circular munida de disco abrasivo e, estando o bloco preso numa morsa. 
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A peça de ajuste deve ser cortada 2 mm mais curta que o espaço a ser 

preenchido. O corte manual de ajustes muito pequenos é difícil. Para preencher os 

vazios de dimensões inferiores a 1/4 do bloco, é melhor usar uma argamassa muito 

seca (1 parte de cimento por 4 partes de areia) sacada com força no vazio. 

 

No preenchimento com esta argamassa deve-se tomar cuidado de cobrir os 

blocos vizinhos com plástico ou papel grosso para evitar o seu manchamento. Após 

o endurecimento da argamassa esta proteção é retirada. A argamassa é 

compactada com soquete e rasada com colher de pedreiro. 

Na compactação inicial tem como funções: rasar os blocos pela face externa, 

dar início ao adensamento da camada de areia sob os blocos e induzir esta a 

penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais de modo de produzir 

o seu intertravamento. 
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Tanto a compactação inicial, como a compactação final realizada logo após o 

rejuntamento, deve ser realizada com uma placa de vibrocompressão de tamanho 

comum. Evitar equipamentos muito potentes em pavimentos com blocos de 6 cm de 

espessura, pois podem provocar a sua quebra. 

 

Na compactação inicial se deve passar a vibro compactadora, pelo menos, 

duas vezes, e em direções opostas: primeiro um circuito completo num sentido, e 

logo depois, no sentido contrário. Deve haver uma sobreposição dos percursos para 

evitar a formação de degraus. 

 

 

 

A compactação e o rejuntamento com areia devem avançar até um metro 

antes de alcançar a extremidade livre não confinada em que prossegue a 

pavimentação. Esta faixa será compactada junto com o trecho seguinte. 

A pós a compactação inicial, retirar com auxílio de duas colheres de pedreiro 

ou chaves de fenda aqueles blocos que quebraram e substituí-los por novos. Esta 

http://www.dslourenco.es.gov.br/
mailto:obras@dslourenco.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590-000. 

www.dslourenco.es.gov.br / obras@dslourenco.es.gov.br  
(28) 3551-1177 / 3551-1166 

 
 Página 19 de 25. 

 

 

operação deve ser executada antes do rejunte e da compactação final, porque nesta 

fase, essa atividade ainda é fácil. 

Rejuntamento com areia é necessário para reduzir a percolação de água e 

garantir o funcionamento mecânico do pavimento. Isto obriga a utilizar material e 

mão-de-obra de boa qualidade na execução deste selo e da compactação final. Com 

rejunte mal feito os blocos ficam soltos e o pavimento perde travamento, 

deteriorando rapidamente. Isto é valido tanto para pavimentos novos como para já 

existente. 

 

No rejunte deve ser utilizada areia fina com grãos menores do que 2,5 mm, do 

tipo utilizado para preparar rebocos de paredes. No instante da colocação, a areia 

deve estar bem seca e não conter cimento ou cal. Nunca utilizar argamassa, o que 

tornaria o rejunte muito quebradiço. 

 

A areia deve ser passada por uma peneira de malha quadrada para retirar os 

grãos maiores do que 2,5 mm, os contaminantes e corpos estranhos e soltá-la, para 

que seque mais facilmente. 
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Quando muito molhado, a areia pode ser seca estendendo-a numa camada 

fina exposta ao solou coberta. Deve-se evitar a sua contaminação com o solo e ser 

frequentemente remexida. De um modo geral, não são necessários mais de 3,5 litros 

de areia por m², ou seja, 1 m³ serve para selar 285 m² de pavimento. 

 

 

 

A areia é posta sobre os blocos de concreto numa fina camada (insuficiente 

para cobri-los totalmente) e espalhada com uma vassoura até preencher 

completamente as juntas. A varrição pode ser alternada (desde que se disponha do 

pessoal suficiente) com a compactação final. 

A compactação final se destina a dar a firmeza definitiva ao pavimento e, 

portanto, não se deve economizar esforços na sua execução. Porém, mesmo que 

tenha sido muito bem executada, o tráfego posterior continuará compactando a areia 

das juntas e acomodando os blocos. 
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A compactação final se executa com o mesmo equipamento e da mesma 

forma que a inicial. Apenas que a varrição pode ser alternada ou simultânea com a 

compactação. Deve evitar-se que a areia grude na superfície dos blocos e nem 

forme protuberâncias que afundem excessivamente os blocos quando a 

vibrocompactadora passar sobre eles. 

 

Deverão ser feitos, pelo menos, quatro passadas, em diversas direções, com 

a placa vibrocompressora e sobre posicionando parcialmente os percursos 

sucessivos. Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. 
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O excesso da areia para rejunte deve ser deixado sobre o pavimento umas 

duas semanas, de modo que o próprio tráfego contribua para completar o selado 

das juntas. Evidentemente que isto só é recomendável na ausência de chuvas, 

quando a frenagem não for dificultada ou a poeira não incomodar. 

 

 

Caso isto não seja possível, deverá ser realizada a varrição final e aberta ao 

tráfego. Uma ou duas semanas depois o empreiteiro deverá voltar para refazer a 

selagem e nova varrição. Não será permitido jogar água sobre o pavimento antes de 

um mês. 

Cada pavimento tem seus cuidados característicos, diferentes entre si, tanto 

na utilização como na manutenção. Por este motivo é importante que as autoridades 

que dispõem de pavimentos de blocos de concreto saibam como cuidar deles 

corretamente, identificar os problemas e danos, de modo que os técnicos possam 

ordenar, em tempo hábil, os reparos requeridos. Desta maneira os pavimentos serão 

permanentemente cômodos para os usuários e mais econômicos para a 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dslourenco.es.gov.br/
mailto:obras@dslourenco.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590-000. 

www.dslourenco.es.gov.br / obras@dslourenco.es.gov.br  
(28) 3551-1177 / 3551-1166 

 
 Página 23 de 25. 

 

 

 

Para que uma junta intertravada funcione bem, é necessário que ela 

permaneça permanentemente cheia. Caso fique vazia em mais de 1 cm deve ser 

averiguada a causa deste fato, corrigir a anomalia e novamente preenchê-la e 

completar o procedimento descrito anteriormente. A grama nas juntas não atrapalha 

e pode ser eliminada com ferramenta adequada. 

 

 

 

Em pavimentos que afundam devido a danos nas redes de tubulações ou falta 

local de compactação, os blocos devem ser retirados, a anomalia consertada e a 

área afetada repavimentada. Neste caso, o nível da base compactada deve ficar uns 

2 cm mais altos para que com a consolidação posterior, o pavimento fique rente ao 

resto da superfície. 
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Pavimentos que ao longo do tempo apresentam ondulações revelam que 

foram construídos sobre bases de qualidade portante insuficiente, sobre subleitos 

instáveis ou que estão submetidos a tráfegos superiores aos previstos. A causa da 

disfunção deve ser pesquisada e a anomalia eliminada antes de repavimentar. 

 

O pavimento de blocos pré-moldados de concreto deve ser limpo apenas com 

varrição, sendo permitido apenas esporadicamente o esguicho com água. Os 

vizinhos do pavimento devem ficar informados que a areia das juntas não constitui 

sujeira e é necessária para o seu correto funcionamento. 

Para evitar o desmoronamento das pedras da pavimentação, deverá ser 

executado 11 (onze) vigas baldrame, em concreto armado concreto Fck = 20 MPa, 

traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/brita nº 1) preparo mecânico com betoneira 600 

litros, lançado manualmente, utilizando somente ferragem de diâmetro 6.3 mm (1/4") 

nas dimensões de 30 cm comprimento x 15 cm de largura. 

Para atendimento à norma da NBR 9050, no que diz respeito a acessibilidade 

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, será executado passeio 
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(calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 

convencional, não armado, com espessura de 8 cm. Deverá ser executada rampas 

de acesso ao passeio próximo conforme indicação em projeto. Para a execução das 

rampas e acessos o meio-fio existente deverá ser rebaixado. Deverá ser executada 

ainda uma faixa numa largura de 40 cm de ladrilho hidráulico pastilhado na cor 

vermelha, dimensões 20 x 20 cm, assentados com argamassa colante, conforme 

projeto em anexo. 

 

5 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

Serão instalados duas placas de sinalização turística em chapa pronta de 

ferro nº 20, na dimensão de 1,50 m comprimento x 0,80 m largura, fixados em 

caibros 8 x 8 cm, conforme demonstra na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

Divino de São Lourenço-ES, 16 de abril de 2019. 

 

 

 

Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes 
Engenheiro Civil 
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