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Terra da Produtividade 

Obra: Calçamento com pedras irregulares 

Local: Estrada vicinal que dá acesso aos principais pontos turísticos do município, sendo 

a cascata do Rio Buricá e o Parque de Rodeios 

Área total: 1,75 km 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

- A obra consiste na pavimentação da estrada vicinal que dá acesso aos principais pontos 

turísticos do município, sendo a cascata do Rio Buricá e o parque de rodeios, com uma 

extensão de 1,75 km (1750 metros). Deverão ser executados os serviços de calçamento 

com pedras irregulares e colocação de meio-fio. 

- A quebra das pedras irregulares, o nivelamento do terreno, a compactação do solo com 

rolo compactador e toda a parte de maquinário e movimentação de terra serão entregues 

e feitos pela Prefeitura Municipal de Chiapetta. 

CONTROLE: 

 

 - Todo o material a ser empregado na obra deverá ser previamente aprovado e verificado 

as condições de qualidade; 

 - O calçamento não deverá ser executado quando o material do colchão estiver 

excessivamente molhado (saturado); 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 – Placa de Obra:  

- A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados 

da obra.  

- A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa 

existente na obra, respeitado as seguintes medidas: 2,4m x 1,20m.  

- A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25mm.  

 

1.2 – Regularização e compactação do sub-leito:  
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Deverá ser feita a regularização da pista utilizando motoniveladora e posteriormente a 

compactação do sub-leito utilizando rolo compactador. Na conclusão destes serviços, a 

pista deverá estar nivelada e compactada para que se possa iniciar o serviço de 

assentamento das pedras regulares. 

2 – CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES  

 

2.1 – Calçamento com pedra irregular:  

- Colchão base (embasamento): Será executada base de material granular pó de pedra 

compactada com espessura de 10cm, com finalidade de corrigir pequenos defeitos do 

subleito.  

- Contando com uma largura de 6 metros de calçamento e possuindo 3 refúgios de 

veículos.  

- Pavimentação:  

a) Sobre o embasamento será feito o piqueteamento dos panos, no sentido que melhor de 

adequar ao perfil do terreno, observando a declividade transversal e longitudinal e, no 

caso de curvas, a superelevação; 

b) Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é feita por cravação 

com as faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas.  

Para a superelevação da pista nas curvas optou-se pelo valor de 2,5% coerente com a 

inclinação da pista nas retas, coerente com a velocidade diretriz adotada e acima do 

mínimo usual em obras deste tipo. A transição da superelevação será feita de 30 a 30m, 

com a inclinação passando de -2,5% para 0% para +2,5%. 

c) Na cravação, feita com o auxílio de martelo das pedras deverão ficar bem entrelaçadas 

e unidas, com juntas desencontradas para garantir um perfeito travamento. Não serão 

admissíveis pedras soltas, sem contato com as adjacentes. 

Rejuntamento com pó-de-pedra: Concluído o assentamento das pedras, processa-se o 

rejuntamento com pó de pedra. Para isso, espalha-se manualmente sobre a superfície do 

calçamento uma camada de pó de brita de cerca de 2,5cm. 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. Não deverá permanecer nenhum vazio entre as pedras 

regulares.  
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Compactação de pavimento poliédrico: Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a 

compactação com soquete manual pesado em duas etapas, após será necessária a 

liberação por parte do Setor de Engenharia para a execução de compactação com rolo 

compressor liso. 

A compactação com o rolo compressor será realizada pela Prefeitura Municipal de 

Chiapetta, com equipamento próprio.  

a) Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo 

imprescindível a existência de desvios que permitam a passagem 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 inteiro 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 edição 

de material no colchão e em quantidades adequadas à completa correção do defeito 

verificado. 

 e) No acabamento da compactação das pedras junto aos cordões laterais que formam as 

sarjetas essas pedras serão compactadas com soquete manual até formar a declividade 

uniforme; 

 f) Para a conclusão da compactação deverá ser espalhada sobre a superfície de 

rolamento, nova camada de aproximadamente 2,5cm de rejuntamento, para a rolagem 

final. O material que fica por excesso será retirado pela ação do tráfego e das chuvas;  

g) Nos trechos em rampa, as rolagens devem ser executadas a subir, para evitar o 

tombamento das pedras. 

2.2 – Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto: 

Estes deverão ser moldados in loco, executados em concreto, na dimensão de 15 x 30 x 

100 centímetros, utilizando concreto com fck de 15 Mpa, em toda a sua extensão lateral 

(ambos os lados). 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO- 
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Prefeitura Municipal de Chiapetta em parceria com a secretaria do Trânsito e do Turismo 

serão responsáveis por essa etapa de sinalização, juntamente com a sua organização e 

seus custos. 

 

PLACA DE VELOCIDADE- quantidade 4 

PLACA DE PROIBIDO ULTRPASSAGEM - quantidade 6 

 PLACA TURÍSTICA- quantidade 2 

PLACA PARE- quantidade 1 

 

16 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

__________________________ 

ENGENHEIRO CIVIL 

GELSON SOUTO 

CREA: 76979D 
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