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MEMORTAL pEq:RlTtVO
E ESPECIFICAÇÔES TECNICAS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ghuvisca
obra: CALÇAMENTO DA RUA S
Endereço: Chuvisca-RS

Responsável Técnico:
Airton Braga dos Santos
Engenheiro Civil Crea-RS 35.502 - D
Fone: (51) 36117093 - 36117094
ART No 11384275

Localização da obra:
Perímetro Urbano - Chuvisca-RS

Áreas:
Calçamentos de Rua: 663,60 m'

Calçadas: 246,59 m2

Meio-fio: 238,20 m

Piso tátil: 121,97 m

Bocas de Lobo: 01 Un

Area total calçada: 934,00 m2

1. GENERALIDADES

1.1-Terreno

1.1:1-Localização

O terreno situa-se no perímetro urbano do município de Chuvisca-
RS.

í.2-Obra

1.2.'l-Construção

O projeto em anexo refere-se ao calçamento de rua com 663,60 m2
e calçadas com 248,3A m2.

í.2.í -Abastecimento de A

A rua terá rede de abastecimento de água pela CORSAN.
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Junto às esquinas, serão colocados meios-fios curvos, na conformidade do
passeios, tendo-se o devido cuidado para a execução de uma curva perfeita.

10.4- Base de areia grossa de 10 cm

A base será a camada granular de pavimentação executada sobre o
subleito, devidamente regularizado e compactado, de materiais arenosos, com
índice de suporte 2 a B0o/o.

A execução da base compreende as operações de mistura e
pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais, no caso da base
realizada em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e
acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas
quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura
projetada. A camada de base deverá ser executada com areia grossa na
espessura de í0 cm após compactada e largura conforme seção transversal
de cada rua como limite o meio-fio

10.5- Bloco de concreto intertravado de 8 cm

Deverá seguir os seguintes passos:

1o Passo: Nivelar, uniformizar a área onde será assentado o piso de concreto
intertravado;

20 Passo: compactar a área, com o uso de placa vibratória ou rolo vibro
compactador;

30 Passo: lnstalação das guias de concreto (meio fios) para confinamento do piso
intertravado;

4o Passo: Colocação de arreia, que deverá ser espalhada com carrinho manual ou
pá carregadeira em grandes áreas, deixando uniforme e em seguida compactar
de modo que a espessura fique 05 cm;

50 Passo: lnicie o assentamento das peças (bloquete intertravado de concreto -
modelo 16 faces, 22 cm x 11 cm, e = I cm, resistência de 3s MpA (NBR g7g1),
cor natural) por uma das extremidades, havendo a necessidade de recorte deve
ser executado por ferramenta cortadora de piso, com disco de corte diamantado
segmentado para concreto;

60 Passo: Constantemente verifique o nível e ajuste as peças com um martelo
borracha;

í0.6- Padrão de assentamento - ESPINHA DE PEIXE

de'

O arranjo ou Padrão de assentamento afetam significativamente a estética
e o desempenho dos pavimentos de peças pré-moldadas de concreto.
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A área destinada às calçadas novas deverá ser regularizada e compactada
mecanicamente com "sapo", após será executado um lastro de brita na espessura
de 3 cm (camada drenante) que deverá ser compactado com soquete manual. Na
execução deverá ser efetuado um caimento no sentido do meio-fio de 3%,
visando o escoamento das águas. O acabamento será rústico, ou seja, será
simplesmente reguado sem a utilização de desempenadeira, o concreto deverá
ter fck de 20 Mpa. Para o assentamento do piso tátil, os quadros deverão prever o
caminho, conforme projeto, este executado também em madeira de 1x7 cm.
Serão executadas juntas de dilatação a cada 2,5m, concretados alternadamente.
Sobre calçada de concreto será assentado com argamassa colante AC3 o piso
tátil, cimentício, direcional na cor amarela, nas dimensÕes de 25x25 cm e o piso
tátil, cimentÍcio, de alerta, na cor vermelha..

Serão executadas rampas nas esquinas e nos locais, conforme projeto,
para a acessibilidade dos transeuntes, conforme NBR9050 e NBR16537, em
concreto com fck de 20 MPa, com a espessura de 7 cm, rampa de inclinação de
8,33%. Para a execução destas rampas será rebaixado o meio-fio, o solo será
compactado e a tampa executada em concreto, obedecendo ao projeto
específico.

Nos casos onde o percurso do piso tátil, cimentício, passar sobre as
tampas das caixas de drenagem, os ladrilhos deverão ser concretados juntamente
com as tampas para que os mesmos não soltem.

12. STNALTZAÇÃO

A sinalização será executada pela Prefeitura Municipal.

12.1 - Sinalização Vertical

As placas de sinalização vertical de regulamentação e de advertência
serão confeccionadas em chapa de aço galvanizado a quente, número 18,
espessura nominal de 1,25 mm, segundo a norma NBR11.904.As chapas deverão
ser confeccionadas nas dimensÕes finais, livres de rebarbas ou bordas cortantes
e deverão ter os cantos arredondados. Deve ser usado material específico para
eliminar os resíduos que possam afetar a aplicação do acabamento. Após este
tratamento, as placas, deverão apresentar o seguinte acabamento: O verso da
placa deverá receber acabamento em pintura com wash-primer na cor preto
fosco. Ainda, nesta face, será impresso a identificação do fornecedor, mês e o
ano de fabricação. A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer
apenas operação de limpeza e secagem para evitar qualquer tipo de resíduo. As
placas terão a face principal totalmente revestida com a película Al/Al. As p

deverão ter durabilidade garantida contra defeitos de fabricação por período não
inferior a 07(sete) anos. As placas de formato circular deverão ter diâmetro
mínimo de 0,50 m, as de formato octogonal deverão ter lado mínimo de 0,25 m
(0,60 m de diâmetro) e as de formato de losango deverão ter lado mínimo de 0,50
m. Os tubos de suporte das placas deverão ser de aço galvanizado, com diâmetro
de duas polegadas, com parede de 2,0 mm e, altura de 3,00m, com fixação
através de parafusos de 3/8" por 2Ye", com porcas e arruelas.

As placas de identificação de ruas seguirão o padrão existente, sendo
confeccionadas em chapas de aço espessura de #16, formato retangular nas
dimensões der 25x45 cm e, fixadas em tubos de aço galvanizado, com diâmetro
de duas polegadas, com parede de 2,0 mm e, altura de 2,35 m, com fixação

Pág. 10 de 11

(J

â4

Éà

ú)()

13
§,§
cô

oE




