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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 

Projeto: Pavimentação Poliédrica Com Pedras Irregulares 

 

 

 
TRECHO: Entre o Município de Colorado e Saldanha Marinho 

 

 

 
Município: Colorado / RS 

 

 

Introdução: 

 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor os serviços a serem 

executados para Pavimentação Poliédrica Com Pedras Irregulares, e foi orientado visando 

atender às exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal. 

 
 

Serviços iniciais: 

 Inicialmente a empresa executora da obra (contratada), juntamente com a equipe de 

engenharia da Prefeitura Municipal, irá fazer a marcação o qual deve seguir rigorosamente o 

projeto em anexo, somente após as marcações da topografia deverão iniciar os serviços no 

local. 

  

 

1. Serviços preliminares 

 

 

1.1. Serviços topográficos para pavimentação 

 Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, locando todos os 

elementos necessários à execução constantes no projeto. Deverá prever a utilização de 

equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita marcação dos projetos, 

bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis 

estabelecidos nos projetos. 
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1.2. Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da 

Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 

instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das 

máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA. 

 

1.3. Administração local de obra 

 O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de água, telefone 

e luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra e pessoal necessário. 

 

2. Projeto de terraplenagem 

 

2.1. Considerações Gerais 

 O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido tendo como base nos resultados obtidos no 

estudo topográfico e no estudo geotécnico, bem como nos elementos fornecidos pelo projeto 

geométrico. 

 

2.2. Seções transversais tipo de terraplenagem 

  As seções de terraplenagem seguem o prescrito no projeto geométrico. A inclinação 

transversal para a pista de rolamento e o bordo, em tangente, é de 2,50%, com caimento duplo 

serviços a serem realizados pela CONTRATANTE.  

 

2.3. Cortes 

 

 Na execução dos cortes em material de 1ª categoria o terreno natural deverá ser escavado 

até o greide de terraplenagem, devendo ser escarificada até a profundidade de 0,20m e, após 

corrigida a umidade, ser compactada até atingir a massa específica seca correspondente a 100% 

da energia do Proctor Normal, serviços a serem realizados pela CONTRATANTE.  

 

2.4. Aterros 

 Está prevista a execução de aterros em solo os quais deverão atender as Especificações 

construtivas. 

Foram considerados como compactação a 100% P.N. todos os aterros, serviços a serem 

realizados pela CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO – RS 
Memorial Descritivo – Projeto de Pavimentação Poliédrica 

 

 

3 

 

 

 

3.  Projeto de pavimentação  

 

3.1. Considerações Preliminares 

 Conforme prescrições da Prefeitura Municipal foi projetada pavimentação com pedras 

irregulares. 

 

3.2.  Regularização e compactação do sub-leito 

  Executada a locação será procedida a regularização do terreno natural destinado a pista de 

rolamento, a qual será executada com pelo menos 0,5 metros a mais do que a largura da 

pavimentação final, fazendo a conformação da área ajustando o greide e seção transversal definida 

em projeto. 

Após a execução da regularização deverá ser procedida a compactação da Rua, a qual será 

executada em condições de umidade adequada, até ser atingida uma compactação de no mínimo 

95% do ensaio de Proctor Normal.  

Deverá ser espalhada uniformemente sobre o sub-leito preparado, uma camada de argila 

isenta de matéria orgânica ou camada de pedrisco. A espessura da camada de argila deverá ser de, 

no mínimo, 10 cm, serviços a serem realizados pela CONTRATANTE. 

 

 

3.3.  Revestimento com Pedras Irregulares 

  As pedras irregulares deverão ter espessura mínima de 12 a 15cm, e a máxima de 15 a 

20cm, devendo as mesmas ser assentadas o mais próximo possível, não podendo ter juntas 

superiores a 1,0cm. 

Superficialmente as pedras deverão apresentar dimensões adequadas para o tipo de serviço 

proposto. 

Durante a execução dos serviços deverão ser refugadas as pedras que não preencherem as 

condições destas especificações, devendo os fornecedores ou empreiteiras providenciar a sua 

substituição. 

As pedras deverão ser compactadas com o uso de compactador manual com placa 

vibratória ou rolo compactador vibratório. 

 

3.4.  Rejuntamento 

 Deverá ser feito com pó de pedra, o enchimento com o pó de pedra será feito 

esparramando-se uma camada de pó de 2cm de espessura sobre o pavimento, e forçando-se o pó, 

por meio de varrição, a penetrar nas juntas. 

É necessário depois de concluídas o enchimento das juntas de uma fileira, verificar se não 

houve nenhuma falha na operação de enchimento. 

Se necessário, após a compactação, será novamente rejuntado a pavimentação de modo a 

preencher todos os vazios. 
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4. Serviços finais e complementares 

 

4.1. Meio-fio. 

Após a compactação e o travamento da pavimentação, serão executados os meios fios de 

concreto em ambos os lados da via pavimentada. Os meios fios deverão de dimensões mínimas de 

9 cm de base e 25cm de altura a resistência do concreto a ser utilizado deverá ter um fck mínimo 

de 25Mpa. Em lugares estratégicos os meios fios deverão ser enterrados, a contenção lateral da 

pavimentação e meio fios será realizada pelo acostamento em saibro compactado.  

 

4.1. Limpeza final da obra 

 Esta especificação se aplica a retirada de todo e qualquer entulho que ficar na obra após a 

sua conclusão. 

 Deverá ser separado, carregado e colocado para uma área previamente definida e liberada 

pela fiscalização.  

 Estes entulhos serão carregados por transportadores, tipo caminhão basculantes. 

  

 

 

 

Colorado, 2021 
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                    CREA-RS 215407 


