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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE RUAS EM PEDRAS IRREGULARES 

(CALÇAMENTO), NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA 

CANOA-RS 

 

 O presente Memorial descreverá os serviços que serão realizados para a 

pavimentação com pedras irregulares de basalto de trecho da Rua 62 e Avenida A, no 

Bairro Parque Antártica, município de Capão da Canoa, totalizando 1925m² de 

pavimentação. 

 

1- CANTEIRO DE OBRAS: 

 

Antes do início da obra, apresentar ao departamento técnico da Prefeitura 

Municipal a ART do CREA-RS referente a execução da obra especificada e todas as taxas 

e emolumentos relativos a obra, a partir deste solicitar ao departamento técnico a ordem de 

início dos serviços. 

 

2- TERRAPLENAGEM: 

 

2.1- Remoção de Camada Vegetal: 

 

Este item compreende a remoção de toda a vegetação existente e que seja 

necessária a sua retirada do local, qualquer que seja sua densidade. 

Fica de responsabilidade da CONTRATANTE a tarefa de liberação ambiental 

prévia junto aos Órgãos competentes e posteriormente fornecer a CONTRATADA a 

documentação para que seja possível o início dos serviços. 

O serviço deverá ser executado com equipamentos apropriados para a execução do 

serviço. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria do Meio-Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3625-2112  

 

 

A medição da remoçãodestocamento será realizada em m². 

 

2.2- Corte em material de 1ª categoria, inclusive carga e transporte até 1 km 

Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao 

longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal, 

configuram a retirada mecanizada de material em solos de 1ª categoria. 

As operações de corte compreendem: 

*Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto; 

* Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Serão empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidráulica e 

transportadores diversos. A operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores 

e moto niveladoras, para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de 

trabalho, além de tratores esteira. 

A medição será efetuada levando em consideração o volume extraído em m³. 

 

2.3- Aterro com Material de Jazida 

 

Após a terraplenagem, a empresa deverá realizar aterro com material de jazida para 

obter as cotas do greide indicadas em projeto. 

A medição será efetuada em m³. 

 

2.4- Regularização e compactação do subleito: 

 

Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser pavimentada 

com a terraplenagem concluída. 

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de 

outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente.  

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 

moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores 
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tipo pé-de-carneiro, liso vibratório, grade de discos, etc. 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m². 

 

 

3 - PAVIMENTAÇÃO: 

 

3.1- Meio-Fio  

 

Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado dos meios-fios. 

Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as 

seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm e com Fck de 25,0 Mpa.  

 

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 

compactados.  

Os meios-fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 

usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia). 

 

3.2 – Calçamento em Pedra Irregular  

 

O calçamento será do tipo pavimento flexível de pedras irregulares, cravadas de 

topo por percussão, justapostas, assentadas sobre subleito preparado com rejuntamento de 

agregado. Deverá ser executado de forma que se obtenha seção transversal convexa 

(abaulada) para que as águas pluviais se desloquem com facilidade e rapidez, sempre 

observando declividade mínima de 10% em relação ao eixo da pista. As pedras irregulares 

serão assentes perpendicular ao sentido do tráfego, sobre colchão de areia, previamente 

nivelado, com espessura final de 25cm.  
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Sobre o colchão de solo preparado, o “encarregado” fará o piqueteamento das 

canchas com espaçamentos de 1.00me no sentido transversal e de 5.00m até 10.00m no 

sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado, assim as linhas mestras 

formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em 

relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade 

transversal e longitudinal no caso das curvas e superelevação. 

O confinamento lateral e de cabeceira será em meio fio de concreto pré-moldado,  

devidamente alinhado e rejuntado com cimento e areia.  

O confinamento da cabeceira ou do encontro com rua não pavimentada possuirá o 

mesmo nível da pista de rolamento, e as laterais quando de divisa com a calçada possuirão 

altura de 15 cm acima da pista de rolamento. Os níveis serão determinados pela equipe de 

topografia deste município.  

O assentamento deverá ser feito por profissionais capacitados e as pedras devem ser 

cravadas de topo por percussão, justapostas sobre o colchão de areia sendo ajustadas e 

batidas com martelo apropriado de calceteiro.  

Após o assentamento das pedras e o seu perfeito confinamento, o calçamento 

deverá sofrer compactação com a utilização de rolo compactador. Durante o processo de 

compactação o calçamento deverá receber rejuntamento através de pó de pedra ou areia. O 

fornecimento do pó de pedra ou areia e do rolo compactador é de responsabilidade da 

empreiteira. 

 

-OBSERVAÇÃO GERAL: 

   

A obra deverá ser entregue desobstruída e limpa. 

Fica a cargo do Setor de Engenharia da PMCC, fazer os devidos esclarecimentos e 

exigências necessárias para a execução da obra, bem como dirimir divergência que por 

ventura surgirem no decorrer da mesma. 

Os locais das obras de recuperação deverão ser devidamente sinalizados, todo e 

qualquer fato que ocorrer no local por deficiência de sinalização será de inteira 

responsabilidade do empreiteiro. 

Os pagamentos serão realizados conforme contrato, sendo necessário para a 
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liberação da primeira parcela a entrega no departamento de engenharia da ART da obra. 

 

Capão da Canoa, 23 de julho de 2018. 

 

 

 

                        ____________________________ 
                                      Filipe Brehm Marques da Silva        

                                                                           Eng.º Civil  
                                                                           CREA RS 171.406 

               Fiscalização 


