
Memorial Descritivo – Execução de Obra – Geométricos – Página 1 de 13 

EMDEC
 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

Rua Dr. Salles Oliveira,  1028  -  Vila Industrial  -  CEP  13035-270  -  Campinas/SP 

Fone: (19) 3772-4000 

Site: www.emdec.com.br 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUÇÃO DE OBRA 

GEOMÉTRICOS 
 

 

RESPONSABILIDADES 

 

A CONTRATADA deverá, adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas no Contrato de fornecimento 

e prestação de serviços, assegurar que os autores dos vários níveis de implementação dos serviços, sejam estes 

executados pela própria CONTRATADA ou por terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emitirão e recolherão 

as respectivas taxas de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal nº 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal nº 12.378, de 31 de 

Dezembro de 2010. 

 

Os serviços deverão ser integralmente supervisionados por profissionais, engenheiro e/ou arquiteto, legalmente habilitados 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU – 

desde seu início até o término na prestação dos serviços. Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços serão os 

interlocutores técnicos entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

 

O fornecimento de todo o material e a execução das obras de reconfigurações geométricas em vias urbanas, conforme 

especificado nos projetos executivos, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual 

(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e 

aos riscos e perigos inerentes a mesma. 

 

 A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de 

obras, especialmente as vias de circulação, passagens, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as 

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.  

 

A execução de obras ou itens que contemplem acessibilidade deverá estar em conformidade com as exigências da ABNT 

NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. 

 

Este memorial aborda, de forma genérica, as especificações relativas aos projetos executivos, cujas especificações 

técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos. 

                              

 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONFIGURAÇÕES GEOMÉTRICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
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1.1. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA NA OBRA 

 

1.1.1. A CONTRATADA deverá garantir a segurança dos usuários da via, como motoristas, pedestres e funcionários, 

instalando sinalização provisória para isolar toda a área de execução das obras de reconfiguração geométrica, 

utilizando cavaletes, placas, cones, telas tipo tapume e fitas zebradas nas cores laranja e branca.   

 

1.1.2. A CONTRATADA deverá sinalizar o desvio de tráfego para a rota alternativa, utilizando cavaletes, placas, cones, 

telas tipo tapume e fitas zebradas nas cores laranja e branca.   

 
1.1.3. Os cavaletes e as fitas zebradas deverão ser confeccionados em conformidade com o estabelecido no Anexo II do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

 
1.1.4. Deverá ser preservada, com a utilização desses dispositivos e de outros que se fizerem necessários, a circulação 

de pedestres e de pessoas com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas 

técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 9050:2015, permitindo a frequência natural dos usuários ao local, 

em plenas condições de segurança.  

 
1.1.5. Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá efetuar o deslocamento do ponto de embarque e desembarque de 

passageiros para um local alternativo e provisório, nas proximidades do local da obra e que apresente condições 

adequadas. A determinação do local provisório deverá ser efetuada pela CONTRATANTE e comunicado à 

população com a devida antecedência. 

 

1.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

1.2.1. A CONTRATADA deverá instalar o canteiro de obras, em local estratégico, para armazenamento de equipamentos 

e materiais. 

 

1.2.2. O canteiro de obras deverá atender as normas estabelecidas, com abastecimento de energia elétrica, 

fornecimento de materiais e demais disposições que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços, 

levando em conta as condições de segurança do local. 

 

1.2.3. Manter no local o Livro Diário da Obra. 

 

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA 

1.3.1. Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser executada, obedecendo ao projeto executivo, 

definindo claramente os eixos de referência. 

 

1.4. PLACA DA OBRA 

 

1.4.1. A Placa de Obra, em chapa galvanizada, deverá ser afixada em local visível, estabelecido pela fiscalização, nas 

dimensões e modelo conforme especificações da Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de 

Campinas. 
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1.5. PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 

1.5.1. A área onde serão executados os serviços deve ser adequadamente isolada pela CONTRATADA, com o objetivo 

de atender às regulamentações das normas e legislações municipais, estaduais e federais vigentes, pertinentes à 

prevenção e à segurança do trabalho, proporcionando condições adequadas de segurança aos operários da obra, 

bem como aos usuários do local. 

 

1.5.2. As sinalizações indicativas da obra servirão, não somente aos usuários do local e operários da obra, como 

também para alertar aos condutores de veículos que trafegam nas vias públicas contíguas, sobre eventuais 

desvios ou restrições em função da ocorrência de obras. 

 
1.5.3. A CONTRATADA deverá atender integralmente às regulamentações e especificações nas normas e legislações 

vigentes no que diz respeito aos acidentes de trabalho, a fim de proporcionar condições adequadas de segurança 

aos operários envolvidos nos diversos serviços necessários à completa execução da obra.   

 
1.5.4. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade integral pelos atos necessários à plena segurança no local das 

obras.  

 
1.5.5. A CONTRATANTE emitirá a Ordem de Serviço e a deverá comunicada pela CONTRATADA, por escrito, quanto a 

data e hora de início efetivo dos serviços, nos locais determinados pela CONTRATANTE. Para tanto, a 

CONTRATANTE providenciará todo o apoio operacional necessário à CONTRATADA, nas intervenções que 

impliquem na utilização do sistema viário. A não comunicação, por escrito, poderá ensejar a suspensão dos 

serviços a serem realizados, até que sejam sanadas as irregularidades e providenciado o apoio operacional 

necessário, tendo em vista às situações de insegurança viária que as obras podem ocasionar. 

 
1.5.6. Fica caracterizado assim que, não bastará a simples emissão da Ordem de Serviço para que os trabalhos possam 

se iniciar. A comunicação do local, da data e da hora do inicio dos serviços deverá ser feito pela CONTRATADA 

ao setor competente da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24 horas, para que esta tenha tempo hábil 

para disponibilizar equipamentos e agentes orientadores do trânsito.   

 

2. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS 

 

2.1. LIMPEZA DO LOCAL 

 

2.1.1. Antes da marcação das obras, conforme especificado no projeto executivo, deverá ser retirando todo e qualquer 

material indesejável. Competirá a CONTRATADA executar a limpeza da área para permitir que seja executada a 

obra em perfeitas condições. Caso ocorra dúvida quanto à remoção de qualquer elemento existente - vegetação, 

pedras, placas, etc - a CONTRATADA deverá consultar a CONTRATANTE. 

 

2.2. DEMOLIÇÕES 
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2.2.1. O material resultante das demolições será considerado resíduo da construção civil, e deverá ser retirado 

diariamente do local, ao final da jornada de trabalho, e transportado para local apropriado e legalmente licenciado 

para receber esse tipo de resíduo. 

 

2.2.2. Os resíduos, gerados pelas demolições, não resultarão em material que possa ser reutilizado e por esse motivo, 

não deverá ser acumulado nas proximidades do local da obra dificultando a locomoção dos pedestres e usuários 

da via. A remoção deverá ser feita imediatamente após sua demolição. 

 

2.2.3. O procedimento de remoção e transporte dos resíduos caberá à CONTRATADA. 

 
2.2.4. CALÇADA 

 
2.2.4.1. As calçadas de concreto existentes somente serão removidas de acordo com as indicações do projeto ou, se no 

ato da execução da obra, for identificado que seu estado de conservação não permita sua manutenção no local, 

ficando a critério da CONTRATANTE esta definição. 

 

2.2.4.2. Caso seja decidido pela sua remoção, as calçadas deverão ser extraídas por meios mecânicos ou manuais, sendo 

o material resultante considerado resíduo da construção civil e deverá ser removido para local apropriado para o 

descarte. 

 
2.2.5. GUIA (MEIO-FIO) 

 
2.2.5.1. As guias de concreto pré-moldadas existentes somente serão removidas de acordo com as indicações do projeto 

ou, se no ato da execução da obra, for identificado que seu estado de conservação não permita sua manutenção 

no local, ficando a critério da CONTRATANTE esta definição. 

 

2.2.5.2. As guias deverão ser integralmente removidas e empilhadas de modo conveniente, em local apropriado, para 

posterior reaproveitamento, não devendo o local escolhido para empilhamento oferecer qualquer tipo de 

dificuldade à locomoção dos pedestres. 

 

2.2.5.3. Caso a CONTRATANTE, no ato de retirada desse material, julgar que as guias retiradas são inaproveitáveis para 

implantação posterior, o material resultante será considerado resíduo da construção civil e deverá ser removido 

para local apropriado para o descarte. 

 
2.2.5.4. Deve ser feita a correção da profundidade resultante da retirada do material, para que se obtenha uma 

profundidade de 12 cm em relação à sarjeta de escoamento de águas pluviais. 

 

2.2.6. SARGETA 

 

2.2.6.1. As sarjetas em concreto lançado no local, destinadas ao escoamento de águas pluviais, somente serão removidas 

de acordo com as indicações do projeto ou, se no ato da execução da obra, for identificado que seu estado de 

conservação não permita sua manutenção no local, ficando a critério da CONTRATANTE esta definição. 
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2.2.6.2. Caso seja decidido pela sua remoção, a sarjeta deverá ser extraída por meios mecânicos ou manuais, sendo o 

material resultante considerado resíduo da construção civil e deverá ser removido para local apropriado para o 

descarte. 

 
2.2.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

2.2.7.1. A metodologia de remoção a ser aplicada e os equipamentos utilizados, bem como as técnicas empregadas, 

constam no Memorial Descritivo – Execução de Obra – Pavimentação, disponibilizado pela CONTRATANTE nos 

anexos do Termo de Referência. 

 
2.3. REMANEJAMENTOS 

 

2.3.1. A CONTRATADA deverá obter junto às concessionárias de serviços e secretarias competentes, as autorizações 

para providenciar a remoção ou remanejamento das interferências, em caráter provisório ou definitivo. 

 

2.3.2. ÁRVORES: para garantir a viabilidade do projeto, algumas árvores serão transplantadas, conforme especificações 

do projeto executivo. 

 
2.3.3. POSTES DE ENERGIA: para garantir a viabilidade do projeto, alguns postes de energia serão removidos ou 

remanejados, conforme especificações do projeto executivo. 

 

2.4. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

 

2.4.1. Depois de executadas as remoções necessárias, serão efetuadas as compensações de corte e aterro seguindo-se 

o greide de terraplenagem. 

 

2.4.2. Será executada mecânica e manualmente, para obter perfeita conformação. Os cortes e/ou aterros oriundos da 

modelagem deverão observar os níveis do projeto executivo, feitas as respectivas compensações. Quando o 

volume de aterro, da própria obra ou importado, o exigir será espalhado com equipamento mecânico, trator ou 

retroescavadeira. Para pequenos volumes o aterro será espalhado manualmente e compactado com compactador 

vibratório. O aterro deverá ser de boa qualidade, tecnicamente recomendado. Quando ocorrer aterro ou 

escavação em local, com árvores ou mudas plantadas, será imprescindível a consulta à fiscalização, para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 

2.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

2.5.1. Os trabalhos de corte e aterro eventualmente necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA, inclusive, 

com o preenchimento de materiais.  

 

2.5.2. O volume de terra a ser retirado do local da obra será remanejado para fazer o aterro necessário para sua 

execução, seguindo as cotas de nível de acordo com o projeto executivo. 

 

2.5.3. Deverá ser considerada a substituição de solo de má qualidade, transportado para bota-fora, por outro que possua 

características de qualidade compatível com as exigidas para este tipo de serviço. 
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2.5.4. Havendo necessidade de material para complementação do greide projetado, este serviço será efetuado com 

material de jazida, previamente escolhido e que apresenta as características geomecânicas necessárias para 

servir de corpo de aterro. 

 

2.5.5. O solo importado será transportado, espalhado e compactado em camadas, nunca superior a 20 cm, observando-

se a umidade do solo com tolerância de mais ou menos 3% da umidade ótima do material empregado. A energia 

de compactação utilizada será a normal, não podendo ser inferior a 100% do P.N. 

 
2.5.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% P.N. 

 

2.5.6.1. Sobre o subleito remanescente devidamente compactado será efetuado aterro com material proveniente de jazida 

de boa qualidade, com umidade ótima e compactação à energia de 100% do Proctor Normal, devendo ser 

regularizado, após sua compactação, de forma a permitir que a camada seguinte possa ser executada com 

espessura constante.    

 

3. EXECUÇÃO DA OBRA 

 

3.1. DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

3.1.1. Posterior ao serviço de compactação do subleito, faz-se necessário a execução dos serviços de drenagem 

superficial da via, compreendidos de guia (meio-fio) e sarjeta de concreto, apresentando resistência à compressão 

mínima indicada, no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. 

 

3.1.2. Em todo concreto aplicado, será obrigatório o processo de cura especificado em norma da ABNT. 

 

3.1.3. Será obrigatória a apresentação do controle tecnológico do concreto utilizado, a ser executado por empresa de 

tecnologia idônea e independente. 

 

3.1.4. Para o assentamento de guias e sarjetas o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente 

regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou 

sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, 

sem umidade excessiva. 

 

3.1.5. A construção das guias (meio-fios) e sarjetas deve preceder à execução das calçadas. 

 

3.1.6. Estes dispositivos devem estar concluídos antes da execução da pavimentação asfáltica. 

 
3.1.7. GUIA (MEIO-FIO) 

 

3.1.7.1. As guias deverão estar rigorosamente dentro dos padrões da PMC - Prefeitura Municipal de Campinas. As peças 

devem estar perfeitas, não sendo aceitas peças com defeitos, com ondulações ou quebradas. 
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As guias devem ser de concreto pré-moldado, nas dimensões: 0,15 m (largura) x 0,50 m (altura) x 1,00 m (comprimento) e 
resistência à compressão mínima de FCK = 20 MPA.  

 
3.1.7.2. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva com ½ guia ou ¼ guia, de acordo 

com o raio definido no projeto executivo. 

 
3.1.7.3. Instalar as guias de acordo com as especificações utilizadas pela Prefeitura Municipal de Campinas.  

 
3.1.7.4. A valeta que será aberta para receber a guia deve ter uma profundidade de 0,12 m abaixo da sarjeta da via 

pública. Preencher a valeta com uma camada de 0,05 m de espessura de Brita n°01. Apiloar manualmente, de 

maneira uniforme em toda a extensão, mantendo a profundidade final da vala em 0,12 m abaixo do nível da 

sarjeta. 

 
3.1.7.5. Instalar a guia, sobre a brita apiloada, mantendo-se perfeito alinhamento entre as peças pré-moldadas. O 

nivelamento entre elas deve acompanhar a declividade da via, de tal forma que se mantenha uniformemente a 

cota de 0,15 m, entre o nível superior da guia e o nível da sarjeta. 

 

3.1.7.6. As guias devem ser escoradas nas juntas, imediatamente após o assentamento, por meio de blocos de concreto 

(bolas) e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 

3.1.7.7. O espaço entre as guias deverá ser preenchido, com utilização de concreto magro, lançado na união entre as 

peças, devendo ser preenchida, pelo menos a metade da altura total da guia instalada, de forma a propiciar 

estabilidade quanto a eventuais movimentações verticais ou horizontais entre as peças instaladas. 

 

3.1.8. SARJETA 

 

3.1.8.1. As sarjetas deverão estar rigorosamente dentro dos padrões da PMC - Prefeitura Municipal de Campinas. As 

peças devem estar perfeitas, não sendo aceitas peças com defeitos, com ondulações ou quebradas. 

 

3.1.8.2. As sarjetas, destinadas ao escoamento de águas pluviais, serão moldadas após o assentamento das guias, com 

concreto de resistência à compressão mínima de FCK = 20 MPA, com as dimensões do projeto e 0,40 m de 

largura. 

 
3.1.8.3. As sarjetas deverão ser executadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m, com concreto lançado de 

maneira manual sobre o solo anteriormente apiloado e já coberto por uma camada previamente regularizada de 

Brita nº 01. 

 

3.1.8.4. A superfície deverá ser sarrafeada e acabada com feltro, de modo a apresentar uniformidade, obedecendo as 

declividades longitudinais da via e transversais conforme projeto. 

 

3.1.8.5. Não serão admitidos abaulamentos, depressões ou saliências que causem empoçamento ou represamento de 

água escoada. 

 

3.2. CALÇADA 
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3.2.1. As calçadas em concreto deverão ser executadas nos locais indicados nos projetos. O material deve ter grande 

resistência à abrasão, ser antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortável aos pedestres e que não 

permitir o acúmulo de detritos e águas pluviais. 

 

3.2.2. A superfície preparada para a execução da calçada deve estar bem nivelada e apiloada (compactada), até que 

fique na cota definida no projeto executivo. 

 

3.2.3. Terminada a preparação do solo, executar lastro de brita com espessura mínima de 3 cm. As juntas de dilatação, 

feitas com ripas de madeira, devem estar posicionadas a cada 1,5 m. 

 

3.2.4. Na sequência deverá ser aplicado o concreto, com espessura mínima de 5 cm e resistência à compressão mínima 

de FCK = 15 MPA. A superfície deverá ser sarrafeada com a utilização de régua de madeira ou alumínio, para que 

fique com acabamento uniforme e ligeiramente rústico, a fim de propiciar aderência adequada ao caminhar dos 

usuários, especialmente quando o calçamento estiver molhado.  

 

3.2.5. Deverá ser prevista uma declividade transversal mínima, para o escoamento das águas pluviais. A inclinação 

transversal máxima da calçada não pode ser superior a de 3%, conforme estabelecido na ABNT NBR 9050. 

 

3.2.6. Manter o piso úmido por 4 (quatro) dias, evitando o trânsito sobre a calçada para que o piso não seja danificado. 

 

3.3. PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 

3.3.1.1. A metodologia de execução a ser aplicada e os equipamentos utilizados, bem como as técnicas empregadas, 

constam no Memorial Descritivo – Execução de Obra – Pavimentação, disponibilizado pela CONTRATANTE nos 

anexos do Termo de Referência. 

 

3.4. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  

 

3.4.1. A implantação das rampas de acessibilidade deverá obedecer as especificações contidas na ABNT NBR 

9050:2015 -  Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e no projeto executivo. 

 

3.4.2. As rampas de acessibilidade a serem executadas deverão ser demarcadas pela CONTRATADA, conforme 

especificações do projeto executivo. Uma vez demarcadas as rampas em questão, por meio de pintura no piso da 

calçada, a CONTRATANTE deverá ser comunicada para que fiscalização avalie as localizações, dimensões e 

delimitações das rampas demarcadas. Somente após a anuência da CONTRATANTE que a CONTRATADA 

poderá iniciar a execução das rampas. 

 

3.4.3. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres, conforme 

especificado no Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical. A inclinação deve ser constante e não superior a 

8,33% no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais.  

 

3.4.4. Não pode haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 
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3.4.5. A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de no mínimo 1,50 m. Recomenda-se, sempre que 

possível, que a largura seja igual ao comprimento das faixas de travessia de pedestres.  

 
3.4.6. Os rebaixamentos de calçada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de quadra e nos canteiros 

divisores de pistas, conforme especificado no Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical. 

 

3.4.7. Os rebaixamentos em ambos os lados devem ser alinhados entre si. 

 
3.4.8. Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o rebaixamento total da 

calçada na esquina, conforme Figura 1. 

 
Figura 1 

 
 

 

Vista Superior 

 

 
 

 

Perspectiva 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015 

 

3.4.9. Deve ser garantida uma faixa livre na calçada, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 1,20 m. 

 

3.4.10. Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as abas laterais podem ser 

dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 1,20 m, sendo o recomendável 1,50 m, 

conforme Figura 2. 
 

Figura 2 
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Vista Superior 

 

 

 

Perspectiva 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015 

 

3.4.11. Os rebaixamentos de calçadas podem ser executados conforme especificado a seguir: 

 

3.4.11.1.  RAMPA TIPO I 

 

 
Figura 3 

 
 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015 

 

3.4.11.2. RAMPA TIPO II 

 

3.4.11.2.1. Em calçada estreita, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre 

com largura de no mínimo 1,20 m. Pode ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura 

mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 5%. 

 
Figura 4 
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Vista Superior 

 

 
 

 

 

Perspectiva 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015 

 

 

3.4.11.3. RAMPA TIPO III 

 

3.4.11.3.1. Em canteiro divisor de pistas, deve ser garantido rebaixamento do canteiro com largura igual à da faixa de 

travessia ou ser adotada a faixa elevada. 

 
Figura 5 

 
Fonte: ABNT NBR 9050:2015 

 

3.4.12. Retirados os elementos que constituem a calçada, deve-se escavar o solo original de modo a preparar a base 

para execução da rampa de acessibilidade.  
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3.4.13. A partir da escavação do solo original já se deve estabelecer a declividade da rampa final. Essa escavação deverá 

ser feita manualmente e de forma cuidadosa para que não se retire em excesso, evitando-se assim a necessidade 

de reposição de terra. 

 
3.4.14. A escavação do piso original deve gerar uma profundidade de 0,08 m abaixo do nível da calçada existente, já 

desprovido do antigo calçamento existente. Essa profundidade é suficiente para execução do lastro e a 

concretagem da base da rampa de acessibilidade, com essa exata medida. 

 
3.4.15. As rampas de acessibilidade deverão ser executadas nos locais indicados nos projetos. O material deve ter 

grande resistência à abrasão, ser antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortável aos pedestres e 

que não permitir o acúmulo de detritos e águas pluviais. 

 

3.4.16. O concreto aplicado deverá ter resistência à compressão mínima de FCK = 15 MPA. A superfície deverá ser 

sarrafeada com a utilização de régua de madeira ou alumínio, para que fique com acabamento uniforme e 

ligeiramente rústico, a fim de propiciar aderência adequada ao caminhar dos usuários, especialmente quando o 

piso estiver molhado.  

 

3.4.17. Deve-se considerar a remoção de guias pré-moldadas de concreto existentes para execução da rampa de 

acessibilidade. 

 
3.4.18. O assentamento das guias da rampa se dará de forma diferenciada, onde a face superior das guias acompanhe a 

declividade da rampa, ou seja, a instalação das peças deve acontecer de modo que a profundidade da vala aberta 

para seu assentamento se faça de maneira progressiva de cota. 

 
3.4.19. Para que se tenha um bom acabamento, deverá ser aplicada argamassa de cimento e areia grossa nas junções 

entre as guias, com passagem de feltro em ambas as superfícies, uniformizando o aspecto entre as guias 

existentes e as guias instaladas.  

 

3.4.20. PISO TÁTIL - COLORIDO 

 

3.4.20.1. Deverão ser assentados, como acabamento final da rampa, piso tátil de alerta e piso tátil direcional, destinados a 

constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa 

visão. 

 

3.4.20.2. As peças de 0,40 x 0,40 m, com espessura de 0,03 m, deverão ser pré-moldadas, fabricadas em concreto de 

alta resistência, com resistência à compressão, resistência superficial à abrasão, resistência à torção, reação a 

agentes agressivos e grau de impermeabilidade preconizado pela na ABNT NBR 9780 e NBR 9781. 

 
3.4.20.3. A cor a ser utilizada será a amarela, tanto para o piso tátil de alerta como para o piso tátil direcional. 

 
3.4.20.4. As peças deverão ser assentadas conforme especificado no projeto executivo, com a utilização de argamassa 

de assentamento composta de cimento, areia grossa lavada e água, na proporção de 3:1. 
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3.4.20.5. O assentamento deverá ser executado sem juntas entre as peças, ou seja, com acabamento justaposto. Mesmo 

em se tratando de peças de pequena área, a massa seca destinada ao assentamento deverá inicialmente ser 

distribuída uniformemente sobre o contrapiso e sarrafeada em seguida por meio de régua de madeira ou 

alumínio. Para que ocorra uma pequena aderência inicial, a superfície de argamassa seca e sarrafeada, pode 

ser levemente umedecida. 

 

3.5. RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIRO E PLANTIO DE GRAMA 

 

3.5.1. A CONTRATADA deverá efetuar a recomposição dos canteiros e rotatória mediante o plantio de grama que será 

especificada no projeto executivo, fornecidas em placas, com a utilização de terra orgânica de boa qualidade.  

 

4. VISTORIA TÉCNICA 

 

4.1. Durante a execução das obras, o responsável técnico da CONTRATADA deverá acompanhar integralmente o 

trabalho em desenvolvimento, de modo a fazer cumprir totalmente o projeto executivo e as especificações 

técnicas. O acompanhamento minucioso das diversas etapas de execução dos serviços é de suma importância 

para a concretização perfeita da legislação vigente e das mais diversas exigências técnicas. Esse profissional 

deverá zelar pelo pleno cumprimento do projeto e das especificações aqui enunciadas. 

 

5. ALTERAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

 

5.1. No caso de ocorrer, durante o processo de execução das obras, qualquer tipo de constatação técnica que 

conduza à necessidade de adaptações de projeto, ou até mesmo de alterações das especificações indicadas no 

projeto executivo, estes poderão ser atualizados e modificados pela CONTRATADA, conforme essas novas 

especificações. 

 

5.2. Algumas adaptações específicas poderão gerar dúvidas e depender de decisões e, nesse caso, a 

CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização de obras, deverá definir pelas alterações a serem tomadas ou 

pelos novos caminhos a serem seguidos. 

 


