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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GRANITOS – PRAÇAS / CALÇADAS / VIAS DE SERVIÇO 

 

Piso "mosaico" em granito formado por 
três peças de medidas diferentes 
(60x60x3cm, 60x40x3cm e 60x20x3cm) 
Cinza Andorinha levigado e Preto São 
Gabriel flameado (20x20x3cm). 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

Piso "mosaico" em granito formado por 
três peças de medidas diferentes 
(60x60x3cm, 60x40x3cm e 60x20x3cm) 
Giallo Ornamental levigado e Giallo 
Ornamental flameado (20x20x3cm) 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

Piso em Granito Bege Ipanema 
flameado em placas de 90x90x3cm 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 
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Piso em Granito Preto São Gabriel 
flameado em placas de 20x20x3cm 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

Piso em granito Giallo Ornamental 
flameado em placas de 20x20x3cm 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

Piso em granito Cinza Andorinha 
flameado em placas de 20x20x3cm 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 
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Piso em granito Cinza Andorinha 
levigado em placas de 20x30x5cm 

 

Local aplicado: Vias de Serviço 

Assentamento: Aplicado sobre 

argamassa cimento colante. Rejunte 

flexível cinza. 

 

Piso em granito Cinza Andorinha 
levigado em placas de 45x45x3cm 

 

Local aplicado: Piso das praças / 

Calçadas 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

Piso em granito Branco Oreon 
90x90x3cm 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

Faixa de piso em Granito Branco Oreon 
20x3cm (comprimento variável) 

 

Local aplicado: Piso das praças 

Assentamento: Aplicado sobre lastro de 

concreto magro de 6cm e farofa de 

cimento e areia de 3cm. Rejunte flexível 

cinza. 

 

Meio-fio em Granito Cinza com largura 
de 15cm, comprimento 60cm e altura 
35cm e chanfro de 3cm (para trechos 
retos) 

 

Local aplicado: Meio fio em trechos 

retos 

Assentamento: Aplicado sobre leito em 

concreto magro fck=15mPa 

 

Meio-fio em Granito Cinza com largura 
de 15cm, comprimento 45cm e altura 
35cm e chanfro de 3cm (para trechos 
curvos) 

 

Local aplicado: Meio fio em trechos 

retos, curvos e rampas 

Assentamento: Aplicado sobre leito em 

concreto magro fck=15mPa 

 


