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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETIVO 

 

O presente memorial tem como objetivo estabelecer requisitos, condições e 

diretrizes técnicas necessárias para a PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE 

CONCRETO INTERTRAVADOS NA LINHA UNIÃO, Município de Pinheiro Preto-SC, 

conforme locais demarcados em projeto.  

 

Figura 1. Mapa da localização do município de Pinheiro Preto-SC. 

 

Fonte: Google (2021). 

 

1.1 REFERÊNCIAS 

 

Constituem partes integrantes deste memorial descritivo os seguintes projetos 

e documentos: 

a) Projeto básico; 

b) Planilha orçamentária; 
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c) Cronograma físico-financeiro; 

d) Planilha de BDI. 

 

1.2 DADOS DA OBRA 

 

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados 

Local: Linha União 

Extensão: 1245,00m 

Largura: 6,00m 

Área de pavimentação: 7.470,00m² 

 

1.3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução da obra é de 120 dias, a partir da emissão da ordem de 

serviço.  

 

2. GENERALIDADES 

 

Todos os materiais e serviços aplicados serão comprovadamente de boa 

qualidade, satisfazendo rigorosamente as condições estipuladas neste memorial e 

as legislações específicas. Os serviços serão executados em completa obediência 

aos princípios da boa técnica.  

Os materiais e serviços só poderão ser alterados mediante consulta 

prévia, por escrito, aos autores do projeto e à fiscalização. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que 

concerne às fases de execução do projeto. Os serviços não aprovados ou que se 

apresentarem defeituosos na sua execução, deverão ser demolidos e reconstruídos 

por conta exclusiva da CONTRATADA. 

Será obrigatória a entrega mensal do diário de obras à fiscalização, incluindo 

um relatório completo das atividades realizadas e fotos de todas as etapas dos 

serviços executados. O documento deverá ser assinado pelo engenheiro 

responsável pela execução da obra.  
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A contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

exigidos pela NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes, óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas, mangas de 

proteção, botas de borracha, cintos de segurança, em conformidade com a natureza 

dos serviços e obras em execução. Cabe a contratada fiscalizar e garantir a 

utilização adequada dos equipamentos. 

 

2.1. CANTEIRO DE OBRAS 

 

A contratada deverá providenciar, às suas expensas, os materiais e 

equipamentos necessários a execução dos serviços. A empresa será responsável 

pela guarda, vigia e segurança de todos os elementos do canteiro de obras, 

garantindo seu perfeito fechamento e evitando intrusões, mantendo em perfeitas 

condições todas as instalações pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e 

conservação também das áreas externas e contíguas ao canteiro.  

Todo canteiro de obras e demais instalações deverá atender a NR 18 – 

Condições ao Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil.  

 

2.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA 

 

A sinalização de obras é de fundamental importância na prevenção de 

acidentes, devendo ela advertir o motorista quanto a situação, com a necessária 

antecedência, regulamentar a velocidade e outras condições que se façam 

necessárias, canalizar e ordenar o fluxo de modo a evitar dúvidas ao condutor e 

minimizar congestionamentos. 

 

A obra deverá ser devidamente sinalizada com placas de advertência, cones 

de sinalização e cavaletes com dizeres “A SERVIÇO DA PREFEITURA DE 

PINHEIRO PRETO”, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execução. Toda 

sinalização será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ter boa 

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada às características da obra. 
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2.3. CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

A fiscalização poderá solicitar a qualquer momento a realização de testes de 

qualidade dos serviços executados, ficando sob responsabilidade da contratada os 

custos associados a estes ensaios. 

A Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto poderá, a qualquer momento, exigir 

da licitante vencedora, laudo de rompimento de corpos de prova, em conformidade 

com a resistência mínima solicitada, que deverá ser emitido por órgãos competentes 

de acordo com as normas técnicas da ABNT. 

 

3. LOCAÇÃO DE OBRA 

 

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu nivelamento e 

seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como 

alocação de todos os demais serviços previstos para a execução da obra. Os 

controles geométricos que serão realizados visando aferir os resultados obtidos pela 

contratada e que pressupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em 

conformidade com os termos e condições estabelecidos.  

O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento 

(escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com máquinas e 

transportes necessários, serão de responsabilidade da licitante vencedora. 

 

4. TERRAPLENAGEM 

 

Os serviços de terraplanagem serão executados de maneira a conformar as 

ruas com o greide projetado. 

Cabe a empreiteira a regularização do greide, fazendo que o subleito de 

assentamento esteja devidamente nivelado, isento de buracos e compactado. Por se 

tratar de área rural com traçado já definido procurou-se manter o greide existente 

fazendo apenas pequenas correções necessárias a conformar o referido greide 

dentro dos padrões de engenharia viária. 

As ruas deverão ser compactadas após a terraplanagem, sendo que será 

exigido um grau de compactação de 95% do proctor normal. 
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5. DRENAGEM 

 

O projeto de drenagem de trecho das vias rurais na Linha União,  

compreende um sistema formado por tubos de concreto com diâmetro de 60 cm e 

bocas de lobo, de maneira a captar toda a água oriunda das chuvas.  

As bocas de lobo serão executadas conforme modelo do projeto. 

Deverão ser observadas todas as normas da ABNT referente a materiais e 

serviços.  

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 

concerne às fases de execução do projeto.  

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas 

específicas, projeto e este memorial. 

 

6. PAVIMENTAÇÃO 

 

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência 

lógica de execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após 

aprovação da FISCALIZAÇÃO serão liberados individualmente de modo a dar 

continuada a execução das camadas que compõem o pavimento estrutural. O bloco 

a ser utilizado na pavimentação da via será o do tipo de 16 faces com espessura de 

8cm e resistência de 35 Mpa, conforme imagem ilustrativa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Componentes do Pavimento Intertravado 

Referência: Cadernos Técnicos das Composições de Pavimento Intertravado – 

CAIXA 
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6.1. SUBLEITO 

 

A regularização do subleito consiste na regularização do gabarito de 

terraplenagem mediante pequenos cortes ou aterros (espessuras ≤ 20 cm) de 

material até atingir o greide de projeto, procede-se a escarificacão, quando 

necessário, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 

acabamento conforme cotas e larguras das notas de serviço e obedecendo as 

declividades projetadas.  

Para execução do serviço deve-se efetuar a marcação topográfica de modo a 

permitir o uso de equipamentos mecânicos de regularização e compactação.  

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: 

motoniveladora, rolos compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de 

água. Sua principal função é permitir um adequado nivelamento do pavimento que 

será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada 

subjacente. 

 

6.2. BASE 

 

Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos blocos em brita, 

com espessura mínima de 10cm 

 

6.3. PAVIMENTO 

 

A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, 

prensado, paver, de resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço de areia 

com espessura de 5 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. A 

junta entre o paver não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será 

colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 

cm. Ao termino do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por 

meio de rolo compactador. 
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Figura 03: Bloco de concreto intertravado tipo 16 faces 

 

6.3.1. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO 

 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subase e base 

(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do 

pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes 

atividades sequencialmente:  

• Lançamento e espalhamento da brita na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço;  

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

•  Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada 

de assentamento. 

 

a. Juntas  

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal 

modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos blocos. 
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b. Assentamento 

 

Efetuar o assentamento das peças em fiadas, 45º ao eixo da via, ficando a 

maior dimensão na direção da fiada.  

Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no 

sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No 

sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 

m.  

Em seguida, com o auxílio de um giz, marcar as cotas superiores da camada 

de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente 

estabelecido. Após colocar, longitudinalmente, linhas de referência fortemente 

distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão 

perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas.  

Iniciar o assentamento da primeira fileira, 45º ao sentido das vias, 

acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchão de areia efetuar o 

assentamento da primeira peça, que deverá ficar colocado de tal maneira que sua 

face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referência. Em seguida o 

calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. 

Terminado o assentamento desta primeira peça, o segundo será colocado ao seu 

lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada 

unicamente pelas irregularidades de suas faces. O assentamento deste será idêntico 

ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 1,5 cm. A fileira deverá progredir do 

eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este. A segunda fileira será 

iniciada colocando-se o centro da primeira ou peça sobre o eixo da pista. Os demais 

são assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá ser assentada 

de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; 

os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. No 

encontro com as guias, a peça de uma fileira deverá ter comprimento 

aproximadamente igual à metade da peça da fileira vizinha. Imediatamente após o 

assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o auxílio de 

uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. No 
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assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira 

que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada.  

As peças entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as 

extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces das peças 

que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os 

mesmos. 

 

c. Compactação 

 

Efetuar o rejuntamento com areia/pó de pedra/pedrisco.  

Durante a compactação, a rolagem deverá progredir dos bordos para o 

centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a 

metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma 

movimentação pela passagem do equipamento.  

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a 

compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as 

peças com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade 

suficiente para completa correção do defeito verificado.  

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser 

efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderão ser adotados outros 

métodos e equipamentos de compactação, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

d. Equipamentos 

 

Os equipamentos destinados à execução do pavimento são os seguintes:  

• Rolo compressor liso de 10 a 12 toneladas;  

• Outras ferramentas: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de 

pedreiro, cordões, ponteiras de aço, vassouras, alavanca de ferro, 

soquetes manuais ou mecânicos, e outras.  

 

e. Materiais 
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Os blocos de concreto deverão apresentar resistência característica a 

compressão fck ≥ 35 MPa e atender as exigências estabelecidas nas normativas 

EM-6, NBR 9780 e NBR 9781. 

 

7. MEIO FIO 

 

Os meio-fios devem ser de concreto (Fck 15Mpa, traço 1:3) pré-moldado 

alisado, dupla face e deverão ser assentados perfeitamente alinhados e nivelados, 

com as seguintes dimensões:  

• Base: 0,15m 

• Topo: 0,13m 

• Altura: 0,30m 

• Comprimento: 1,00m 

 

Os meio-fios a serem assentados deverão ser inteiros e obrigatoriamente 

conforme as dimensões acima e não serão aceitos meio-fios danificados, trincados 

e/ou quebrados.  

Será de responsabilidade da licitante vencedora o preenchimento e 

compactação com material de qualidade na parte posterior (passeios) dos meio-fios 

para evitar o deslocamento e desalinhamento dos mesmos com largura mínima de 

50cm.  

Os meio-fios deverão ser rebaixados nos acessos dos veículos para os lotes 

confrontantes com a pavimentação e nas extremidades onde não houver 

continuidade da pavimentação de forma a garantir o travamento, conforme anotação 

no projeto executivo. 

 

8. SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA 

 

A sinalização viária é estabelecida através de comunicação visual, por meio 

de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, implantados à margem da via, e tem 

como finalidade a regulamentação do uso da via, a advertência para situações 

potencialmente perigosas ou problemáticas, do ponto de vista operacional, o 
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fornecimento de indicações, orientações e informações aos usuários, além do 

fornecimento de mensagens educativas. 

 

 

As placas terão as seguintes dimensões: 

 

Placa Parada Obrigatória :  Padrão R1 

• Lado mínimo 0,25m 

• Orla Inferior Branca mínimo 0,020m 

• Orla Exterior Vermelha mínimo 0,010m 

 

Placa Velocidade :    Padrão R19 

• Diâmetro mínimo 0,40m 

• Tarja mínimo 0,040m 

• Orla mínimo 0,040m 

 

 

a. Poste suporte em tubos de aço galvanizado parede 2,65mm. 

 

Instalação por engastamento 

 

Dimensões: Diâmetro 2” e Comprimento: 3.500mm. 

 

Deverá ser construída em tubos de aço galvanizado a fogo garantia mínima 

de 5 (cinco) anos com diâmetro de 2”.Na parte superior do poste suporte deverão 

existir dois furos de 100mm, a 500mm para posterior fixação da placa com 2 

parafusos 5/16” x 1 ½” e 2 parafusos 5/16 x 4” providos de porcas e arruelas lisas 

galvanizadas respectivamente. 

 

b. Sistema de fixação 

 



 

 

Pá
gi

n
a1

4
 

Deverão ser fixados no poste suporte com dois parafusos sextavados de 5/16 

x 2 ½ , providos de porcas e arruelas lisas galvanizadas. 

 

c. Materiais 

Chapa em aço SAE 1010/1020, bitola nº 18, galvanizada, fabricada de acordo 

com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT. 

 

d. Frontal da Placa  

 

Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas: deverão ser 

com adesivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. 

 

Cor no fundo das mensagens das placas: deverão ser refletivas com película 

de microesferas inclusas. 

 

A simbologia dos pictogramas deverá ser semi fosco. 

 

O verso da placa deverá ser em preto fosco. 

 

Película refletiva: 

A película refletiva com micro esferas inclusas deverão apresentar as 

seguintes características: 

• Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão ou com impressão 

satisfatória de 05 (cinco) anos. 

• Adesão em chapas conforme a norma ASTH-D-903-49. 

 

Reflexão e iluminação. 

Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor correta durante os 

períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda e qualquer dúvida nas especificações acima deverão ser verificadas 

junto à fiscalização da obra. 

 

 

 

 

Pinheiro Preto, 13 de Maio de 2022 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Paola Volpato 

Engenheira Civil 

CREA SC 159000-4 
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