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MMEEMMOORRIIAALL  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  
 
11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
               O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar a execução 
dos serviços e o emprego dos materiais que farão parte das obras de 
pavimentação com pedras irregulares sobre base de terra nas ruas a seguir 
identificadas: 

1. Rua Querino Scaravonatti, trecho entre a Avenida Santo Antôno e a Rua 
São Miguel, com área a pavimentar de 1.513,43 m2 (um mil quinhentos e 
treze metros e quarenta e três decímetros quadrados); 

2. Rua São Miguel, trecho entre a Rua Querino Scaravonatti e a Rua do 
Comércio, com área a pavimentar de 2.053,90 m2 (dois mil e cinqüenta e 
três metros e noventa decímetros quadrados); 

3. Rua do Comércio, trecho entre a Avenida Santo Antônio e a Rua São 
Miguel, com área a pavimentar de 1.046,72 m2 (um mil e quarenta e seis 
metros e setenta e dois decímetros quadrados). 

Área total a pavimentar de 4.614,05 (quatro mil seiscentos e quatorze metros e 
cinco decímetros quadrados). 

    Será fornecido ao empreiteiro um jogo completo e aprovado dos projetos 
e especificações técnicas dos serviços a serem executados na obra, sendo que o 
mesmo está obrigado a executar os serviços de perfeito acordo com os projetos e 
detalhes. 

Poderá a fiscalização paralisar ou mandar refazer alguma das etapas da 
obra, quando as mesmas não se apresentarem de acordo com as especificações, 
detalhes ou normas técnicas. 

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da 
fiscalização antes de ser utilizado e deverá estar de acordo com as especificações 
dos projetos, deste memorial e das normas técnicas aplicáveis. Caso algum 
material não esteja especificado, fica implícito que o mesmo deve seguir aos 
padrões de qualidade exigidos pelas normas da ABNT aplicáveis a cada caso. É 
de responsabilidade do empreiteiro da obra solicitar ao setor de engenharia da 
Prefeitura Municipal de Bandeirante a vistoria dos materiais antes de sua utilização 
na obra. Caso esse pedido não seja feito, a fiscalização poderá solicitar a 
demolição de parte ou toda etapa que tenha sido executada com materiais não 
conformes. 
 
22..  TTEERRRRAAPPLLAANNAAGGEEMM  EE  LLIIMMPPEEZZAA  DDAA  RRUUAA  

A terraplanagem deverá ser executada com motoniveladora e rolo 
compactador, obedecendo aos níveis do projeto. Quando houver aterro, o mesmo 
deverá ser executado em camadas sucessivas de 20,00 centímetros, devidamente 
compactadas com rolo para evitar futuros recalques do solo. 

A limpeza consiste na remoção de toda e qualquer matéria orgânica, com 
cuidado de permitir o fácil escoamento das águas pluviais. Toda e qualquer 
camada vegetal nas áreas que receberão aterro deverão também ser retiradas. 

Cabe ao empreiteiro vencedor da licitação locar no terreno a posição da 
caixa de rua e meios-fios, conforme projeto em anexo. 

O movimento de terra previsto será executado observando-se as cotas e 
perfis constantes no projeto, deixando-se a rua com abaulamento de 2,0%. 

 
33..  DDRREENNAAGGEEMM  PPLLUUVVIIAALL  
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Antes da execução dos serviços de pavimentação com pedras irregulares 
deverão ser executados os serviços de drenagem pluvial que devem estar de 
acordo com o projeto anexo.   

A drenagem pluvial compreende os serviços de escavação mecânica das 
valas, assentamento dos tubos, reaterro das valas e construção das bocas de lobo. 

É de responsabilidade do empreiteiro a execução dos demais serviços de 
drenagem pluvial (fornecimento e assentamento de tubos, reaterro e compactação 
das valas, construção das bocas-de-lobo, etc) e detonação de rochas quando 
necessário. 

As valas deverão obedecer rigorosamente o projeto no que se refere ao 
diâmetro dos tubos e níveis de assentamento. Após a abertura das valas deverão 
ser lançados os tubos cuja declividade deverá ser igual a da rua, sendo os 
mesmos aterrados com material cuja capacidade de suporte seja adequada ao fim 
a que se destina e apiloados em camadas sucessivas de 20,00 centímetros. 

As caixas coletoras com boca-de-lobo deverão ser executadas com tijolos 
de 21 furos, formando parede com espessura de 10,0 centímetros. Deverão ser 
rebocadas internamente tendo no fundo uma camada de 5,0 centímetros de brita 
Ø ¾” e camada de 10,0 centímetros em concreto armado. Deverão ainda ter uma 
verga construída na parte superior. 

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. 
Quando a coesão do solo for muito baixa, deverá ser executado o escoramento da 
vala de maneira a evitar possível desmoronamento. 

A reposição da terra na vala será executada da seguinte forma: deverá 
ser colocado material de granulometria fina de cada lado dos tubos, o qual irá 
sendo cuidadosamente apiloado. Até a altura de 60,0 centímetros acima da 
tubulação é recomendado que a compactação seja feita nas laterais para evitar 
danos aos tubos.  

Para a perfeita compactação, o solo deverá estar na umidade ótima e 
jamais ser executada em camadas superiores a 20,0 centímetros.  
   
44..  PPAAVVIIMMEENNTTAAÇÇÕÕEESS  

A base será feita com argila compactada em umidade ótima, de forma 
nivelada e de modo a criar um substrato firme para o recebimento das pedras 
irregulares. A pavimentação deverá ser executada com pedras irregulares sem 
arestas vivas e colocadas de forma a evitar que se desprendam da base 
futuramente, evitando ondulações e irregularidade na pista de rolamento. Após a 
colocação, as pedras serão compactadas com utilização do rolo compactador, 
devendo para isso a base estar com grau de umidade ótima.  

A base para o assentamento das pedras será executada em camada de 
argila de 10cm de espessura enquanto que o rejuntamento entre as pedras será 
executado em pó de pedra numa camada de 3,0cm de espessura. Antes de 
executar o rejuntamento das pedras deverá ser efetuada a limpeza dos estilhaços 
de pedra e ou outros materiais que porventura possam estar sobre o pavimento. 

 
55..  MMEEIIOO--FFIIOO  

O meio-fio será em concreto simples, com resistência mínima de15MPa, 
devendo ser obrigatoriamente pré-moldado. As dimensões do meio-fio serão de 
10,0 centímetros de largura por 30,0 centímetros de altura. Deverão ser colocados 
de modo a formar um espelho de 15,0 centímetros em relação ao nível do 
pavimento e estar perfeitamente alinhados.  

As peças deverão ser rejuntadas entre si com argamassa de cimento, cal e 
areia média no traço 1:2:6 (cimento:cal:areia media). 
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Nas entradas e saídas de veículos o espelho deverá ter altura máxima de 
5,0 centímetros. 
 
66..  GGRREELLHHAASS  

As grelhas das bocas-de-lobo deverão ser em ferro de barras chatas 2”x3/8” 
fixadas na vertical, respeitando-se um espaçamento livre entre elas de 2,5 
centímetros. Não será permitido espaçamento menor, para não prejudicar a 
eficiência hidráulica do sistema de drenagem, nem espaçamento maior para evitar 
acidentes com pedestres. Obrigatoriamente as grelhas deverão ter as barras 
dispostas de modo que estejam paralelas ao eixo da rua para aumentar sua 
eficiência hidráulica. 
 
 
77..  SSIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  VVIIÁÁRRIIAA  

7.1 Sinalização Horizontal  

Por se tratar de pavimentação com pedras irregulares, a sinalização horizontal não 
é pertinente, ficando dispensada. 

7.2 Sinalização Vertical 

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com 
posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens, símbolos e/ou 
legendas normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, 
proibições e restrições que governam o uso das ruas urbanas. 

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua 
imediata visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os 
requisitos de cores, dimensões e posição. 

Todas as ruas deverão ter placas de indicação de velocidade máxima de 40km/h e 
nas ruas Querino Scaravonatti e do Comércio deverão ser fixadas placas com 
indicação “PARE”. 

A sinalização vertical é composta pelos seguintes elementos: 

Base de fixação e coluna vertical 

a. Escavação e preparação da área para execução da base em concreto e 
recebimento do suporte de sustentação (coluna vertical) das placas.  

b. O suporte de sustentação deverá ser chumbado simultaneamente à 
execução da base de fixação em concreto.  

c. A base para fixação das placas deverá ser executada em concreto magro 
com resistência mínima de 20MPa e consiste em um bloco de dimensões 
30,0x30,0x30 cm (largura x comprimento x altura). Poderá a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Bandeirante exigir ensaio de corpo de prova para 
dirimir quaisquer dúvidas sobre a resistência do concreto. Caso isso venha a 
ser solicitado, fica a cargo do empreiteiro as despesas de elaboração dos 
relatórios de resistência de corpos de prova. 

     Suporte de sustentação 
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a. O suporte de sustentação consiste em um tubo de aço galvanizado a fogo 
(interna e externamente) com diâmetro de 2” onde, na sua parte inferior 
(parte que será chumbada no bloco da base), deverão ser  soldadas aletas 
cuja função é evitar o movimento de rotação da placa.  

b. O tubo de aço galvanizado deverá atender as especificações dos tubos de 
condução pretos e galvanizados descritos nas normas NBR 5580, ABNT EB 
182, DIN - 2440/2441 e ASTM A-36.  

c. O suporte de sustentação deverá manter-se rígido e em posição 
permanente e apropriada evitando que as placas girem.  

     Placas 

a. As placas (totalmente refletiva) serão fixadas ao suporte de sustentação 
com parafusos de 5/16” galvanizados, tipo francês, com porcas e arruelas.  

b. As chapas utilizadas para confecção das placas devem ser em aço 
galvanizado na espessura mínima de 1,25 mm. A superfície posterior deverá 
ser preparada com tinta preta fosca. A superfície que irá receber a 
mensagem deverá ser preparada com primer.  

c. As películas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir 
corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto 
noturna dos faróis dos veículos à noite.  

d. As cores das películas deverão estar de acordo com os valores descritos na 
tabela de coordenadas de cromaticidade especificada pela ABNT, conforme 
norma ASTM D 4956.  

e. A película deverá manter-se inalterada mantendo suas características 
originais quanto à tonalidade, aderência e retrorefletância, por um período 
mínimo de sete anos em exposição normal, vertical e estacionaria.  

 
88..  LLIIMMPPEEZZAA  GGEERRAALL  

A obra deverá ser entregue limpa e com a pista de rolamento em 
perfeitas condições de tráfego. 
Bandeirante, (S.C), 26 de maio de 2010. 
 
_________________________ 
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 
LAÉRCIO SCHEFFER 
CREA-SC 076.249-4 


