
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito 

Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo 
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Cep 98.170-000 

Fone 3272 7523 

OBRA: TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E 
REVESTIMENTO POLIÉDRICO. 

PROPRIETÁRIO:  Prefeitura de Tupanciretã. 

LOCAL: 	Distrito Industrial 
Avenida Vitório Pinto da Silva 

BAIRRO: 	Anna do Nascimento Terra 

MUNICÍPIO: 	Tupanciretã/RS. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E REVESTIMENTO 
POLIÉDRICO 

INTRODUÇÃO: 

Os serviços abaixo descritos serão executados com recursos oriundos do 
Governo Estadual/Consulta Popular 2016 / 2017 e contrapartida Municipal. 
de acordo com as especificações abaixo. 

Nesta primeira etapa será implantada uma das vias da avenida principal 
do empreendimento com a execução do passeio do lado esquerdo da avenida 
visto que. posteriormente, será implantado o canteiro central com previsão de 
uma ciclovia. 

Serão executadas obras para viabilizar a abertura das ruas com o 
movimento de terras/terraplanagem, drenagem pluvial e revestimento poliédrico. 

Os serviços serão executados por empresa especializada que será 
contratada através de licitação do tipo menor preço. empreitada global de-4 
material e mão de obra. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Os trabalhos de desmatamento do mato de eucalipto demarcado no 

Levantamento Planialtimétrico elaborado pelo Eng° Agrônomo Geovani Renner 
já foi executado pelo município através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente que continua com os trabalhos de destocamento da área em questão. 

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

Consiste na conformação da pista de rolamento, obedecendo as 
declividades e caimentos constantes em planta. 

Antes da realização dos serviços de terraplenagem, a empresa 
vencedora da licitação (contratada) deverá locar o eixo da pista através de 
elementos geométricos. bem como o nivelar a rua conforme projeto. 

A partir da demarcação da área destinada à implantação do Distrito 
Industrial (a área encontra-se demarcada), os trabalhos serão iniciados com os 
serviços de terraplanagem — limpeza com raspagem superficial e sistema viário 
(faixa de rolamento e passeio), serviços de escavação mecânica de material de 
primeira categoria, proveniente do corte do leito. 

Os serviços serão executados com motoniveladora. 
Os resíduos serão espalhados ao longo do trecho da rua. 
Para a implantação da estrutura do pavimento, serviços de 

terraplenagem deverão ser realizados ao longo do trecho projetado. Este 
material a ser cortado e aterrado deverá obedecer às cotas previstas nas seções 
transversais constantes no projeto. O material escavado será reaproveitado 
no próprio leito da rua pricipal de acordo com as orientações do projetista. 

A regularização do sub—leito é a operação destinada a conformar o 
leito da via urbana, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes e 
aterros até 20 cm de espessura. De modo geral, consiste num conjunto de 
operações, tais como escarificação, umidecimento ou areação, compactação e 
conformação, de forma que a camada concluída atenda às condições de greide 
de terraplenagem e seções transversais indicadas em projetos específicos. O 
grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação á massa 
específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Normal. 

3. DRENAGEM PLUVIAL 

O sistema de drenagem urbana será por captação através de caixas 
coletoras com bocas de lobo e tubos de concreto colocados sob o passeio. 
Serão direcionadas para o córrego existente. 

Os trabalhos serão iniciados com a abertura de valas com largura de 1,30 
m e profundidade de 1,00 m com uso de retroescavadeira. 
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A declividade da rede obedece a declividade natural do terreno (por 
gravidade). 

No fundo da vala será colocado uma camada de argila apiloada, uma 
camada de brita com espessura de 5 cm e sobre ela serão colocados os tubos 
de concreto com os diâmetros conforme planta em anexo, obedecendo as 
declividades do projeto. 

As caixas coletoras terão as dimensões internas de 0,80 x 0,80 x 0,80 m, 
resultando em uma caixa de 80 cm de altura por 1,30 m de comprimento e 
largura, em tijolo maciço e serão confeccionada sobre uma base de concreto 
ciclópico, espessura 20,00 cm e a tampa será de concreto armado. 

Após a colocação dos tubos e confecção das caixas coletoras será feito o 
reaterro das valas com o uso de retroescavadeira e reaproveitamento do 
material. 

4. PAVIMENTAÇÃO 

A área de pavimento proposta com os recursos do governo do estado do 
RS inicia no alinhamento do terreno (testada do lote 1) e termina no limite do lote 
7 e início da área verde proposta. 

O gabarito da via a ser executada nesta etapa de trabalho é de 15,00 m 
(12,00 m de pista de rolamento e 3,00 de passeio/lado esquerdo). 

A pista de rolamento será revestida com pedras irregulares (revestimento 
poliédrico) e o passeio com cimento alisado. Os meio fios serão em concreto pré 
moldado. 

4.1. Colocação dos meio-fios/cordões 
Os meio fios/cordões são os elementos de proteção e contenção das 
borda dos passeios. 
Após os serviços de terraplanagem e conformação do subleito serão 
iniciados os trabalhos de abertura manual de valas, compatíveis com a 
dimensão dos meio fios. O material gerado pela abertura da vala será 
depositado longitudinalmente para futuro reaterro. 
Após a regularização e apiloamento do fundo da vala, as peças serão 
colocadas cuidando para que suas arestas superiores fiquem todas 
perfeitamente alinhadas. 
Os topos dos cordões deverão ficar 0,175 m acima do nível do terreno 
após a terraplanagem resultando 12 cm após o revestimento da 
superfície. 
As peças são de concreto pré-moldado com formato aproximadamente 
retangular e com as seguintes dimensões: espessura de 13,00 na face 
superior e 15,00 cm em sua face inferior, altura de 30.00 cm e 
comprimento 1,00 m. 
O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, deverá ser feito 
com o mesmo material da escavação, fortemente apiloado com 
soquetes não muito pesados para não desalinhar as peças. 
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4.2. Camada de Argila/Conformação do Leito 

Após a colocação dos meio fios a pista de rolamento receberá uma 
camada de 20 cm de argila (leito) para corrigir pequenos defeitos do 
sub-leito, espalhada manualmente e, após compactado resulta a 
espessura de 15 cm. 
O material argiloso deve apresentar coloração vermelha, vermelha 
escura ou marrom. Devem atender um CRB mínimo de no e 
expansão de < 2%, caracterizando argila de média plasticidade e 
baixa compressibilidade. 
O colchão de solo argiloso terá espessura variável entre 0,15m e 
0,20m, com 
a finalidade de corrigir pequenos defeitos do sub-leito. 

4.3. Colocação das Pedras 

Após a colocação da argila será feito o piqueteamento dos panos, 
com espaçamento de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 
metros no sentido longitudinal. As linhas mestras formam um 
reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios 
em relação aos elementos do projeto. Após, verificar se as 
declividades estão corretas. 
Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é 
feito por cravação, com as faces de rolamento planas, 
cuidadosamente escolhidas. 
Na cravação, feita com auxílio do martelo, as pedras deverão ser bem 
entrelaçadas e unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas 
e se garanta um perfeito travamento. Não são admissíveis pedras 
soltas, com contato direto com as adjacentes, nem travamento feito 
com lascas, que terão apenas a função de preencher os vazios, entre 
pedras já travadas. 

As pedras serão de basalto irregular, deverão mostrar uma 
distribuição uniforme dos materiais constituintes e não apresentar 
sinais de decomposição e degradação. 
Devem ter a forma de poliedros de quatro e oito faces com a superior 
plana. A maior dimensão dessa face deve ser menor que a altura da 
pedra quando assentada e suas medidas estar compreendidas dentro 
dos seguintes limites: 

a) Deve ser retirada em um anel de 8cm de diâmetro (h=8cm); Aw& 
b) Deve passar por um anel de 18cm de diâmetro. 
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4.4. Reiunte 

Após o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. 
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superfície do calçamento 
uma camada de pó de brita de cerca de 3,00 cm. Após, com o auxílio 
de rodos e vassouras, movimenta-se o material, de forma a facilitar a 
penetração entre os vazios, removendo-se o excesso. 

4.5. Compactação 

Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com rolo 
compactador vibratório tander de porte médio, com peso mínimo de 
10 t. 
a) O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado 
executá-lo em meia pista. Não deve haver qualquer circulação de 
veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo imprescindível à 
existência de desvios que permitam a passagem fora das pistas. 
Somente após a rolagem final ele estará apto a receber tráfego, tanto 
de animais como de veículos automotores. 
b) A rolagem deverá ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos 
bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para 
o externo nos trechos em curva. 
c) A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada 
passada sobreponha metade da faixa já rolada até a completa 
fixação do calçamento, ou seja, que não se observe nenhuma 
movimentação das pedras pela passagem do rolo. 
d) Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir 
durante a compactação, deverão ser corrigidas renovando ou 
recolocando as pedras, com maior ou menor adição de material no 
colchão e em quantidades adequadas a completa correção do defeito 
verificado. 
e) Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser 
substituídas por peças maiores, cravadas com auxilio de soquete 
manual. 
f) Para a conclusão da compactação deverá ser espalhada sobre a 
superfície, de rolamento, nova camada de material de rejuntamento 
de aproximadamente 3,00 cm para a rolagem final. O material que 
ficar por excesso será retirado pela ação do trafego e das chuvas. 

5. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO 
MÓ. 
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Após a conclusão da pavimentação da rua principal será executado a 
pavimentação do passeio. 

A área deverá ser regularizada e apiloada com material da própria área 
cuidando a marcação dos caimentos corretos para que as águas pluviais sejam 
encaminhadas para a sargeta. Será realizado um embasamento com pó de 
pedra de 5 cm de espessura. 

O revestimento será executado em concreto usinado moldado "in loco" ou 
usinado, com fck de 20 Mpa. não armado, acabamento convencional e 
espessura de 6,00 cm, aplicado sobre uma camada uniforme de pó de pedra 
com a espessura de 5,00 cm. Deverão ser previstas juntas de dilatação com 
espaçamentos adequados. 

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por 
objetivo aumentar asegurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e 
fornecer informações aos usuários da via. 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas 
de aço laminado afrio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas 
laterais à rua. 

A reflexibilidade das tarjas, setas. letras do fundo da placa será executada 
mediante a aplicaçãode películas totalmente refletivas, com coloração invariável, 
tanto de dia como à noite. 

Os suportes das placas serão em aço galvanizado com costura, 
espessura das paredes de 3 mm, com altura livre de 2,20 m e 0 2". conforme 
detalhe. 

As placas que serão utilizadas na rua são: 
- Placa de regulamentação TIPO II (GTGT totalmente refletiva): 
* Octogonais com fundo vermelho, letras e tarjas brancas,lado = 0,25m 
* Circulares com fundo branco, tarja vermelha, símbolo e inscrições em 

preto; com 0=0,50m. 
As placas serão fixadas em blocos de concreto nas dimensões de 

0,30x0,30x0.50m. 

CONTROLE 

A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra, um 
laboratório de solos dotados de instrumental necessário e equipe especializada, 
com a finalidade de acompanhar os serviços de regularização do sub—leito para 
proceder os seguintes ensaios e controles: 

Controle Tecnológico: 
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a) Um ensaio de compactação na energia do proctor normal diário a 
intervalos máximos de 200,00 m; 
b) Uma determinação do teor de umidade, cada 100,00 m, 
imediatamente antes do iníciodos serviços de compactação; 
c) Uma determinação de massa específica aparente "In situ" com 
espaçamento máximo de 100,00m de pista; 
d) Um ensaio de Índice Suporte de Califórnia com a energia de 
compactação de ProctorNormal, no mínimo um ensaio por dia, ou 
quando da variação de características do solo existente. 

Controle Geométrico: 

Após a execução da regularização a equipe de topografia da empresa 
licitamente vencedora, deverá proceder à recolocação e nivelamento 
do eixo e dos bordos, conforme projeto apresentadopela Prefeitura 
Municipal. A superfície acabada não poderá apresentar depressões 
que permitam oacúmulo de água, permitindo-se as seguintes 
tolerâncias: 
a) +/- 3cm, em relação ás cotas de projeto; 
b) + 10cm, quanto à largura da plataforma. 

EQUIPAMENTOS 

1) Motoniveladora; 

2) Rolo compactador vibratório tander (porte médio); 

3) Caminhão basculante; 

4) Ferramentas manuais; 

LIMPEZA  

Deverá ser executada a limpeza da área pavimentada, compreendendo 
varredura e retirada de materiais excedentes (areia, pedra, etc...). 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O Responsável Técnico pela fiscalização das obras emitirá, de acordo 
com cada etapa, medição dos serviços concluídos conforme o cronograma de 
obra. 

e)Sk;dk6 
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O pagamento será feito pela prefeitura, após a liberação do recurso, em 
parcelas correspondentes aos serviços medidos e de acordo com o cronograma 
físico financeiro da obra. 

A camada da regularização será medida em metros quadrados, segundo 
a seção transversal do projeto. O pagamento será feito de acordo com a 
medição dos serviços executados e com base no preço unitário apresentado 
para esse serviço, incluindo todos os serviços: limpeza e desmatamento, 
escavação, carga, espalhamento, mistura e pulverização, umidecimento ou 
secagem. compactação eacabamento e transporte de materiais, bem como 
ferramentas e equipamentos necessários à execuçãoda regularização. 

Todos os demais serviços serão medidos de acordo com as unidades 
constantes no orçamento e o pagamento será efetuado de acordo com o 
cronograma físico financeiro da obra. 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

A implantação de todos os demais serviços e obras necessários para o 
funcionamento do Distrito industrial (fora da área do convênio com o Estado do 
RS) serão realizados com recursos próprios do município, os quais não farão 
parte da contrapartida prevista para a obra. 

A realizaçao do acesso ao Distrito Industrial (ligação entre a Avenida 
Vitório Pinto da Silva e a estaca 1) será condição necessária para que o 
concedente aceite a obra como concluída, quando da conclusão dos serviços 
previstos no objeto do convênio. 

Tupanciretã, 01 de junho de 2017 

Paulo Robert Beck Rad 
Engenheiro ° Municífklo Roberto Be,ck Roo 
CREA RS010326 	Engenham do Muocipto 

CREA RS 010326 

Carlos AugustáSrum de Souza 
Prefeito Municipal 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Mara Beatriz Mardimii Paz 
Arquiteta do Município 
CAU A11099-0 

/i/41diai Pai 
:ulteta cio Municip,o 

CAU A 11099 3 
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