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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO  :  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
OBRA  :  URBANIZAÇÃO DA AV ASSEMBLEIA DE DEUS   

LOCAL :  Av Assembleía de Deus – Vila Casa de Tábua 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 

os Serviços de Urbanização da Av  Assembléia de Deus , Vila Casa de Tábua, 

município de Santa Maria das Barreiras. As especificações destinam-se 

definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem  executados   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

 

 

1.0- PAVIMENTAÇÃO  

1.1- Pavimentação em Piso Intertravado assentado sobre colchão de areia. 

Consiste nos serviços de assentamento de blocos de paralelepípedo espessura 

média de 6 cm . 
- Considerações na confecção e no assentamento dos blocos. 

- A face que servirá de pista de rolamento (a de melhor acabamento) deverá: 

a) Ter acabamento áspero e uniforme 

- Execução do pavimento em paralelepípedo 

a) A sub-base deverá ter declividade idêntica as do pavimento acabado. 

b) Executar todos os meios fios e sarjetas antes da colocação dos blocos de 
paralelepípedo 

c) Marcar nas laterais das peças, a partir do topo, as alturas de acabamento. 

d) Colocar sarrafos guias sobre a sub-base nas laterais nivelados com os pontos 
marcados.  O sarrafo do meio da pista será colocado esticando-se linha entre os 
sarrafos laterais ou observando a superelevação do eixo da pista. 

e) Aplicar a areia nivelando-a com os sarrafos. O acerto da areia será feito com régua 
puxada sobre os sarrafos. Não transitar sobre a areia aplicada. A espessura da areia 
aplicada será uniforme. 

f) Aplicar os blocos com espaçamento de 2 a 3 mm. A colocação dos blocos se fará 
transitando-se por sobre os blocos já assentados. Encostar o bloco ao bloco já 
assentado, ar uma leve pancada lateral e deixa-lo assentar sobre a areia.  
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g) Compactar uma primeira vez. Aplicar areia de rejuntamento e compactar 
novamente até atingir o nível final, nivelando com as sarjetas. 

h) Varrer o excesso de areia 

 

2-0-DRENAGEM  

2.1- Meio Fio 

- Meio fio c/ sarjeta executados com extrusora sarjeta (30x8 cm) meio fio (15x 10 cm 

x 23 cm) 

Será executado com extrusora em concreto fck= 15 mpa. 

 

3-0- DIVERSOS 

3.1-Grama em Placa 

Consiste na preparação de terreno e plantio de grama em placa. 

 

 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

Todos os Serviços serão executados em administração direta pela Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras, exceto a Confecção e fornecimento 

de Placa de Obra e o fornecimento de mão de obra de assentamento de 

paralelepípedo. 

 

. 

Santa Maria das Barreiras, Janeiro  de 2020. 

 


