
 

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 (55) 3272 7523 

deau@tupancireta.rs.gov.br 
 

 

OBRA: PAVIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA (PEDRAS 

IRREGULARES) 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Tupanciretã. 

 

LOCAL: Rua Maria Joaquina de Azeredo e Rua São Cristóvão. 

 

BAIRRO: Bairro da Pedreira. 

 

MUNICÍPIO:  Tupanciretã. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OBRAS DE ALVENARIA 

POLIÉDRICA 

 

(PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES) 

 

 

A. INTRODUÇÃO: 

 

A obra será executada de acordo com as especificações abaixo. 

Será contratada uma empresa especializada, a qual ficará responsável 

pela regularização e compactação do subleito, pela execução do pavimento em 

alvenaria poliédrica (colocação de pedras irregulares basálticos ou graníticos e 

guias de concreto pré-moldado), rejuntamento, sinalização viária e limpeza. As 

declividades necessárias para o perfeito recolhimento das águas pluviais serão de 

responsabilidade da empresa executora. 

Sobre a base pronta será colocado um colchão de 10 cm de pó de pedra para 

corrigir as imperfeições e realizar o assentamento das pedras irregulares. 
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B. MATERIAIS: 

 

PEDRAS: As pedras serão irregulares, granítico ou basáltico, para 

pavimentação e deverão mostrar uma distribuição uniforme dos materiais constituintes 

e não apresentar sinais de decomposição e degradação. 

Devem ter a forma de poliedros de seis 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 retida em um anel de 8 cm de diâmetro; 

b) Deve passar por um anel de 18 cm de diâmetro. 

 

MEIO-FIO: São elementos de proteção e contenção das borda dos passeios, 

constituídos por peças de concreto pré-fabricado com formato aproximadamente 

retangular e com as seguintes dimensões: 100x15x13x20 cm (comprimento x base 

inferior x base superior x altura). 

 

PÓ DE PEDRA: O pó de pedra para o colchão e rejuntamento deve ser 

originado do britamento de pedra e deve consistir de partículas limpas, duras e 

duráveis, isentas de torrões de terra e de outras substâncias estranhas. Deverá 

satisfazer a seguinte graduação: 

 

PENEIRAS DIÂMETRO NOMINAL PORCENTAGEM NOMINAL 

1/4" 6,35 mm 100% 

Nº 200 0,074 mm 5 a 15% 
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C. EQUIPAMENTOS: 

 

1) Motoniveladora ou tratores de esteira leve e meio, com lâminas frontais; 

2) Caminhão pipa 10.000 L trucado; 

3) Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos; 

4) Rolo liso vibratório de 10 toneladas; 

5) Caminhão basculante; 

6) Ferramentas manuais; 

7) Trator com carregadeira frontal equivalente. 

 

D. EXECUÇÃO (SERVIÇOS): 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

 

A execução da obra deverá possuir o acompanhamento semanal do 

responsável técnico de, no mínimo, 4 h semanais. Este acompanhamento deverá ser 

validado junto ao responsável técnico mediante a apresentação de atestado de 

acompanhamento técnico emitido pela municipalidade e assinado pelo responsável 

técnico pela execução e pelo responsável técnico pela fiscalização da obra. 

 

2. SERVIÇOS INICIAIS: 

 

Ao iniciar a obra, a empresa executora deverá instalar a placa de identificação 

de obra, conforme modelo e local determinado pela municipalidade. 

A obra deverá ser locada por meio de teodolito, através de referências fixadas 

com barras de aço no solo. Em seguida, deverá ser realizada a pintura da barra de 

aço acima do solo para que seja facilitada a sua visualização e, também, para que 

sirva de referência planialtimétrica para a sequência de atividades da obra. 
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3. TERRAPLANAGEM: 

 

Consiste na conformação da pista de rolamento existente, obedecendo as 

declividades e caimentos constantes em planta, removendo-se obrigatoriamente parte 

da camada superficial para a regularização da superfície. 

Posteriormente, a camada de subleito regularizada deverá ser umidecida e 

compactada. 

 

4. COLOCAÇÃO DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA: 

 

Após a execução da regularização e compactação, será espalhada sobre a 

pista de rolamento existente uma camada de pó de pedra que atenda o especificado 

no item (materiais), devendo ser executada como segue: 

a) A camada será espalhada manualmente e deve atingir uma espessura 

mínima de 10 cm, incidente com a superfície do projeto de calçamento; 

b) O colchão de pó de pedra terá espessura variável entre 8 cm e 10 cm, 

com a finalidade de corrigir pequenos defeitos existentes na pista de rolamento. 

 

5. ABERTURA DAS VALAS E COLOCAÇÃO DOS MEIO-FIOS: 

 

Concluída a regularização e estando o leito conformado com a seção e o perfil 

de projetos, serão assentados os meio-fios laterais: 

a) Para o assentamento dos meio-fios serão abertas manualmente, valas 

longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com a profundidade compatível 

com a dimensão das peças (Item B – Materiais/Meio-fios); 

b) A marcação das valas será feita tipograficamente, obedecendo o 

alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto; 

c) O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora 

da plataforma; 

d) Os cordões laterais de contenção serão assentados no fundo das valas e 

suas arestas superiores rigorosamente alinhadas; 
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e) Os topos dos cordões deverão ficar 0,15 m acima da superfície do 

revestimento. O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado. Para corrigir o 

recalque produzido pelo apiloamento poderá ser utilizado o material da própria vala 

que será por sua vez, apiloado. A operação deverá se repetir até atingir um nível 

desejado; 

f) 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; 

g) A contenção lateral será feita após a colocação dos meio-fios, que será 

executada na parte externa, correspondente aos passeios, com os seguintes padrões: 

colocação de solo do próprio local, formando um triângulo de altura 0,15 m e base de 

1,00 m, colocado atrás dos meio-fios que deverá ser compactado com soquetes 

manuais ou com a passagem de rolo compressor, quando da fase final da 

compactação com a pedra; 

h) Por fim, os cordões deverão ser rejuntados entre os vãos das peças pré-

fabricadas com o emprego de argamassa. 

 

O alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início do 

pavimento. Não será tolerado desvio de mais de 0,005 m em relação ao alinhamento 

e perfil estabelecidos. 

A municipalidade, em nenhuma hipótese aceitará a execução de meio-fios 

desalinhados, fora do desvio tolerado, ou com a existência de alguma dano ou 

deformação. 

Ainda, após a colocação dos meios-fios dos canteiros centrais, estes deverão 

ser aterrados com argila ou barro para aterro para garantir a estabilidade dos meios-

fios. 

 
6. ASSENTAMENTO DAS PEDRAS IRREGULARES: 

 

Sobre o colchão de pó de pedra, o encarregado fará o piqueteamento dos 

panos, com espaçamento de 1,00 m no sentido transversal e de 4,00 m no sentido 

longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam 
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um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação 

aos elementos do projeto. Nessa marcação, o encarregado verifica a declividade 

transversal e longitudinal e, no caso das curvas, da superelevação. 

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. 

 

7. REJUNTAMENTO: 

 

Concluído o assentamento das pedras irregulares, processa-se o rejuntamento. 

O rejuntamento será realizado com pó de pedra, espalhando uma camada de 

pó de pedra com 2 cm de espessura sobre o calçamento. Com o material espalhado, 

deve-se forçar a penetração desse material nas juntas dos poliedros por meio de 

vassourões adequados, removendo-se os excessos. 

 
8. COMPACTAÇÃO: 

 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento das pedras irregulares, o 

calçamento será devidamente compactado com o rolo compactador liso do tipo 

"tandem", com peso mínimo de 10 toneladas. 

A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da 

pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de 

rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar 

mais nenhuma movimentação da base pela passagem do rolo. Qualquer 

irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser 

prontamente corrigida, removendo e recolocando as pedras irregulares com maior ou 

menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente a completa 
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correção do defeito verificado. A compactação das partes inacessíveis aos rolos 

compactadores deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados. 

 

9. PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LOGRADOURO: 

 

As placas de sinalização serão em chapa de alumínio com pintura refletiva, 

espessura de 2,00 mm. 

Estas placas, segundo o manual de sinalização vertical de regulamentação do 

CONTRAN, deverão ser fixadas de forma que a borda inferior da placa colocada 

lateralmente a via, fique com uma altura livre relação ao passeio conforme 

detalhamentos individuais de cada placa. Além disso, o afastamento lateral das placas 

em relação ao meio-fio deverá seguir rigorosamente estes detalhamentos. Ainda, as 

placas devem ser fixadas na posição vertical de forma que formem um ângulo de 93° 

a 95° em relação ao sentido do tráfego, voltada para o lado externo da via. Deverão, 

portanto, seguir rigorosamente os detalhamentos de projeto. 

Todas as placas serão colocadas em hastes em tubo de aço galvanizado com 

costura, classe média, DN 2”, E= 3,65 mm, peso 5,10 kg / m (NBR 5580). 

 

10. LIMPEZA: 

 

Deverá ser executada a limpeza da área pavimentada, compreendendo 

varredura e retirada de materiais excedentes (pó de pedra,pedras irregulares, solo, 

etc.). 

 
11. MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

 

Para solicitação da medição de cada etapa da obra, o profissional técnico 

responsável pela execução deverá apresentar um relatório técnico atestando e 

comprovando a utilização dos materiais e a execução dos serviços conforme as 

especificações técnicas e, também, conforme a planilha orçamentária, juntamente 

com o cronograma físico-financeiro atualizado da obra. 
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O Responsável Técnico pela fiscalização das obras apenas emitirá a medição 

dos serviços concluídos na etapa em até dez dias após a apresentação do relatório 

técnico pelo profissional responsável pela execução da obra. 

O pagamento será feito pela prefeitura, após a liberação do recurso, em 

parcelas correspondentes aos serviços medidos. 

 

Tupanciretã/RS, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

Gustavo Herter Terra 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos José Marchesan Kümmel Félix 

Engenheiro do Município 

CREA RS 197.820  


