
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: Calçamento de pedras irregulares de Basalto 

Pavimentação rua: 2.821,00m2 

Cordão concreto e sarjeta conjugados “in loco”: 616,20m 

Canalização pluvial: 75,0m  Bocas de lobo = 3 unidades 

Passeio publico : 1.294,81m2 

RESP. TÉCNICO: WERNER LORENZ – ENG CIVIL – CREA 46873 – D 

          FONE: (55) 9623 4960 e 8113 1733 

 

1.0 JUSTIFICATIVA – todas as Ruas abaixo descritas, tem seu traçado previsto no 

Plano Diretor da Cidade Lei Muncipal nº 2312/2010 define o Perímetro Urbano da 

cidade. Todos os logradouros já se encontram abertos ao transito,. 

 

2.0 DESCRIÇÃO: a presente obra abrangerá os logradouros abaixo relacionados e que 

fazem parte do PLANO DIRETOR DA CIDADE: 

Acesso a Sede Nova junto a ERS 210 em direção a saída Sede Nova na Rua Osvaldo 

Graeff. 

 

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: após limpeza do terreno com devida locação do 

logradouro, sendo feito com uma máquina motoniveladora.  

 

4.0 MOVIMENTO DE TERRA : deve-se executar atendendo a seção transversal tipo, 

com caimento para os meios-fios. Fazendo os cortes e aterros com máquina 

motoniveladora. 

 

5.0 COMPACTAÇÃO DE ATERRO :  devemos fazer o aterro com camadas de 40cm 

no máximo as quais deverão ser compactadas com rolo pé de carneiro, podendo-se 

em pequenos trajetos fazer-se a compactação com a própria máquina 

(motoniveladora ou carregadeira) . 

 

6.0 PAVIMENTAÇÃO Pedras irregulares de Basalto – as pedras serão assentadas 

sobre uma camada de no máximo 15cm de TERRA ARGILOSA limpa de matéria 

orgânica. Faz-se de acordo com a largura das ruas canchas de 1.0 m de largura, no 

sentido paralelo ao comprimento do logradouro, na qual são colocadas as pedras 

irregulares de basalto, onde o assentador vai realizar o seu serviços, intertravando 

uma pedra com a outra, devendo as pedras terem uma aresta entre 8 e 15 cm. 

 

7.0 REJUNTAMENTO  : inicialmente é rejuntado com terra argilosa, depois 

compactado e novamente rejuntado com com pó de pedra, colocada sobre a pedra 

irregular assentada e espalhado manualmente com vasouras para interpenetração das 

juntas para depois compactação. 

 

8.0 COMPACTAÇÃO - deverá ser passado o ROLO VIBRATÓRIO LISO de 8 ton 

em vibração, sendo a primeira passagem sem vibrar e com velocidade rápida, sendo 



as demais com velocidade mais lenta e com o vibrador ligado, sendo este 
equipamento tracionado com trator agrícola ou rolo auto-propelido. 

 

9.0 CORDÕES DE CONCRETO+ SARJETA -CONJUDADOS – depois de locado e 

nivelado de acordo com perfil do logradouro serão moldados com máquina extrusadora 

incluindo-se sarjeta com traço de concreto Fck 15Mpa 1:3:3 (cimento + areia média + 

brita 01); com adensamento mecanico. Na medidas de 43cm de base por 22 cm de 

altura, conforme detalhes no projeto 
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10.0  Sinalização vertical e horizontal:   

a) Sinalização vertical : deverá obedecer  a regulamentação da Resolução nº 180 

de 26/08/2005 – volume 01 CONTRAN/DENATRAN e normas da ABNT que 

tratam do assunto. Nas esquinas deverão ser colocadas placas de sinalização dos 

nomes das ruas, conforme padrão já existente da Prefeitura ( cano galvanizado 

2” e 2m de altura chumbadas no chão concreto nas esquinas conforme projeto). 

As placas de sinalização de transito, com postes galvanizados de 2” padrão 

enterrados 50cm a acima do solo de 180cm e chumbados com concreto, e placa 

circular galvanizada nº 26 com 50 cm de diâmetro, pintadas e sobre as mesmas 

aplicados os adesivos correspondentes( pare, preferencial...), conforme planta 

anexa. 

b) Sinalização horizontal :  deverá obedecer a regulamentação da Resolução nº 

236 de 11/05/2007 – volume IV CONTRAN/DENATRAN  e normas da ABNT 

que tratam do assunto. Para a pintura da faixa de pedestre sobre o calçamento 

deverá ser executado uma faixa de 3,0m de largura com espessura de 10 cm em 

CBUQ, nas esquinas onde serão executadas rampas de acessibilidade, deverão 

ser pintadas com tinta de demarcação acrílica com micro-esferas de vidro cor 

branca, faixas de segurança para passagem de pedestres com 3,0m de largura de 

cordão a cordão transversal ao logradouro, composto por faixas intercaladas 

pintadas com 20 cm de largura intercaladas a cada 80cm, conforme detalhes em 

anexo. 

 

 

11.0-CANALIZAÇÃO  PLUVIAL : 

a)BOCA DE LOBO- A base da boca de lobo deverá ser compactada com 

soquetes e após a compactação será estendida uma camada de brita nº 02 com 3 cm de 

espessura. A camada de concreto terá espessura de 10 cm e será desempenada. O traço 

de concreto a ser adotado será 1:3:3 (cimento, areião e brita nº 01 ou 02). 



As paredes voltadas para as ruas terão espessura de 15 cm e as demais serão de 
15 cm de espessura. As paredes serão levantadas com tijolos maciços de 1º qualidade e 

argamassados com cimento, areia e alvenarite no traço 1:5. As paredes internas serão 

revestidas com massa única. 

A acesso a boca de lobo deverá ser junto ao cordão de concreto, conforme o 

desenho no projeto . 

 

 b) REDE PLUVIAL:  A execução de obra deverá atender as seguintes 

disposições técnicas, devendo os tubos serem de concreto pré-moldado de seção 

circular, com diâmetros indicados no croqui anexo: 

As valas que receberão os coletores serão escavadas segundo a linha de eixo, 

sendo respeitados os alinhamentos indicados no croqui, a profundidade inicial será a 

existente no local. 

As larguras das valas deverão variar em média 40 cm mais o diâmetro do 

coletor, para profundidades até 2,00 m, sendo que para cada metro a mais serão 

aumentadas em 10 cm. As larguras das valas poderão ser aumentadas ou diminuídas de 

acordo com as condições do terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem 

na ocasião, o que será verificado pela fiscalização. 

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo de vala deverá ser 

preenchido com material de primeira qualidade (areia, argila, etc...). Será executada a 

escavação em rocha, somente se houver necessidade, para garantir a declividade da 

rede, sendo então considerado o custo da escavação no pagamento do serviço. 

Assentado o coletor, a vala e a área do terreno danificada pela erosão serão 

preenchida com camadas de rachão de 30 cm, bem apiloadas chegando até a altura 

mínima de 60cm sendo e no seu topo envelopado com membrana geotextil afim de 

evitar o carreamento de partículas finas para o interior do dreno. 

As tubulações antes de serem assentadas deverão ser cuidadosamente 

examinadas e limpas, sendo separadas as que não estiverem em boas condições. 

O assentamento deverá ser executado no sentido de jusante para montante 

com as bolsas voltadas para o ponto mais alto. Deve ser feito o rejuntamento dos tubos 

com argamassa de cimento e areia, com traço 1:3. 

O “greide” do coletor será obtido por meio de duas réguas niveladas com a 

declividade de projeto e colocadas, no máximo, a 30 m uma da outra. Uma cruzeta de 

madeira, nivelada a olho pelas duas réguas, irá fornecendo o “greide” desejado. 

Deverá haver um cuidado especial no transporte e manejo de tubulação a fim 

de garantir a sua integridade. 

Sempre que for interrompido o trabalho, o último cano deverá ficar 

tamponado, a fim de evitar a entrada de objetos e pequenos animais. 

 

12 – PASSEIOS PUBLICOS DEMARCAÇÃO :  Inicialmente será demarcado o 

gabarito do logradouro programado para receber a pavimentação, procurando-se ajustar 

o máximo possível ao projeto inicial. Deverão ser observadas as declividades de 2% em 

direção às sarjetas. 

 

12.1 – REGULARIZAÇÃO DO LEITO: Consiste nos serviços de terraplanagem 

necessários para obtenção do gabarito projetado. Nos casos de cortes de terreno, obter-



se-á o gabarito diretamente no terreno. Nos casos de aterros, o mesmo deverá ser 
executado dentro de uma programação técnica a seguir enumerada: 

a) As camadas de terra para compactação não poderão ter espessuras superiores a 15 

cm. 

b) A umidade do solo deverá ser adequada para atingir uma boa compactação. 

c) As obras de microdrenagem, reparos ou implantações de redes (canalizações) de 

água, de esgoto ou de iluminação deverão estar concluídas em sua totalidade, antes da 

colocação definitiva da pavimentação proposta pelo projeto. 

Também poderá ser executado o aterro com material granular. 

d) Passeios com lajotas  existentes deverão ser retirados. 

 

 

12.2 – EXECUÇÃO DA MURETA: Para delimitar o passeio e o terreno será 

executada mureta de DN 10 cm em tijolo maciço em traço 1:2:8 mais aditivo 

plastificante com pelo menos 2 fiadas abaixo do nível do solo, obedecendo ao recuo 

mínimo de 2,5 m ou 2,0m de acordo com seção transversal da rua, excluindo a mureta 

nos aclives para evitar terra no passeio e incluindo nos declives, e com um nível de 5 cm 

acima do cordão, a fim de que haja um desnível de 2% em direção à sarjeta. 

Será executado ao longo de todos os passeios, com altura media de de 30,0 cm. 

12.3 – PREPARO DA BASE DO PASSEIO: Depois de concluídas as etapas 

anteriores, será espalhada sobre o subleito compactado uma camada de solo (terra) 

limpa que atenda as características das argilas de média plasticidade, baixa 

compressibilidade e com umidade adequada para servir de suporte (base) . Sobre o 

mesmo um lastro de brita perisco de 3 cm de espessura. 

 

12.4 – CONTRAPISO: Após o preparo da base, será executado o contrapiso em 

camada de concreto de 3 cm no traço 1:3:3 cimento+areião+brita 01, preparo com 

betoneira. 

 

12.5 – PISO COM LAJOTA DE CONCRETO: A pavimentação será coroada com 

lajota de concreto 32x 32 cm de 2,5 cm de espessura que tenha as seguintes 

características: resistência ao tráfego e alto coeficiente de atrito. Serão espaçadas com 2 

cm entre peças  e rejuntadas com rejunte colorido cimenticio e assentadas com 

argamassa colante ACI. Deverá também ser executado ao longo do passeio piso tátil e 

nas rampas de acesso, conforme projeto anexo. 

 

12.6 – JUNTAS DE DILATAÇÃO: A cada 6 m, de preferência no alinhamento das 

floreiras, deverá ser disposta transversalmente uma junta de dilatação de 1 cm, que não 

será rejuntada. Esta junta incidirá inclusive na espessura do contrapiso. 

 

12.7 – LIMPEZA : Deverá ser efetuada a limpeza geral de toda a região atingida pela 

obra, inclusive a remoção de restos de materiais, varredura e a sinalização conveniente. 

 

12.8 – ADEQUAÇÃO À NBR 9050/2015 e Decreto 5.296/2004: O projeto está em 

conformidade com a NBR 9050/2015, que versa sobre acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, atendendo também o disposto no Decreto 

5.296, de 2 de dezembro de 2004, que promove a acessibilidade de pessoas portadoras 



de deficiência ou com mobilidade reduzida. Cuidados especiais serão tomados quanto à 
colocação de piso tátil de alerta em cor contrastante com a do piso.(item 5.14.1 NBR 

9050), rebaixamento de calçada (item 6.10.11 rebaixamento A – NBR 9050), inclinação 

lateral menor que 3% (item 6.5.1.4 – NBR 9050), inclinação longitudinal menor que 5% 

(item 6.5.1.2, tabela 5 – NBR 9050) e patamares na rampa conforme item 6.5.2. Os 

detalhes do rebaixamento e do piso tátil de alerta estão definidos em planta. 
 

 

12.9 - FLOREIRAS: Serão colocadas floreiras nos trechos propostos em planta. As 

floreiras têm 0,66 m x 1,30 m perfazendo 0,86 m
2 
cada uma. Em cada floreira executada 

será colocado tubo de D=0,5m e 0,50 m de altura com o boca para cima , ( futuro 

plantio de arvores dentro do tubo) ao redor pode ser plantadas flores.  

 

13.0-LIMPEZA E ENTREGA  : após a retirada dos moldes dos cordões, deverá ser 

dado o acabamento na colocação de pedras junto aos cordões com uma compactação 

manual, como também e retirada das sobras de pedras junto aos passeios públicos. 

 

 

 

São Martinho, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

  


















