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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETIVO 

 

O presente memorial tem como objetivo estabelecer requisitos, condições e 

diretrizes técnicas necessárias para o recapeamento de pavimentação, com asfalto, 

na Rua Octavio Mattana, Município de Pinheiro Preto - SC, conforme locais 

demarcados em projeto. 

 

Figura 01 – Mapa da localização do município de Pinheiro Preto-SC (Fonte: 
Google – 2021) 
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Figura 02 – Localização da Obra 

 

1.1 REFERÊNCIAS 

 

Constituem partes integrantes deste memorial descritivo os seguintes projetos 

e documentos: 

a) Projeto geométrico; 

b) Planilha orçamentária; 

c) Cronograma físico-financeiro; 

d) Planilha de BDI. 

 

1.2 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo de execução da obra é de 30 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 
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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.  

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.  
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2.2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

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. 

 

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. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

 

A obra engloba diferentes serviços, que serão descritos a seguir. 

 

3.1. PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS 

 

Neste trecho, conforme projeto em anexo, será feita a limpeza das pedras com 

ar comprimido e varrição, posterior preenchimento dos vazios do calçamento com pó 

de pedra / pedrisco, sendo que posteriormente se fará a regularização mecânica 
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destas vias com rolo compressor tipo “tanden” com 10 Ton de modo a uniformizar o 

calçamento. 

Se executará camada de asfalto quente CBUQ com espessura média de 3cm 

de modo a reperfilar o greide das ruas adequando as mesmas aos perfis de projeto, 

tapando buracos existentes, uniformizando o greide de maneira a permitir a execução 

de camada final com vibro-acabadora de asfalto. 

Sobre a reperfilagem se executará nova pintura de ligação, e posterior camada 

de asfalto CBUQ com 5cm . A massa asfáltica deverá apresentar acabamento liso e 

total impermeabilidade que será comprovada através de testes adequados. 

 

3.2. PAVIMENTAÇÃO NOVA 

 

Também conforme projeto, uma faixa do que hoje é a calçada do local, será 

removida e transformada em pavimentação. 

Deverão ser retiradas as pedras existentes no local, inclusive a base e o sub 

leito, que serão posteriormente preparados através de cortes e aterros conforme 

projeto, compactados e regularizados.  

Será retirada uma faixa de 2,00m de calçada + calçamento, necessários para 

que se possa passar o rolo compactador. 

A Pavimentação asfáltica será composta de pedra pulmão, com espessura de 

20cm, compactada, e brita graduada com espessura de 20cm, compactada, com 

imprimação da base com emulsão asfáltica, e camada de concreto asfáltico de 5cm 

compactado. 

 

3.3. PASSEIO ACESSÍVEL 

 

No local onde hoje existe um canteiro, será feito o passeio acessível, com 

blocos de concreto. Inclusive, será feita a remoção desse canteiro, item que está 

incluso no projeto. 
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4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

4.1. PLACA DE OBRA 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua 

os dados da obra. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização.  

 A placa deve ter dimensões de 3,00m x 1,50m, conforme o “Manual de 

Placa de Obras” da CAIXA.   

 

Figura 02 – Modelo de placa da Caixa (Fonte: Manual de Placas de Obras - 
CAIXA) 

 
4.2. DEMOLIÇAO DE ALVENARIA  

 
O canteiro existente hoje, deverá ser removido para dar lugar ao novo passeio 

acessível. 

 
 

4.3. REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 
 
Um pedaço do que hoje é a calçada de paralelepípedos, será removido para 

aumentar a largura da pista, conforme o projeto. 
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5. PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO 

 

Será executada a pavimentação sobre uma superfície existente, sendo esta, 

em calçamento com pedras irregulares. 

Para a garantia da qualidade e durabilidade da pavimentação, se faz 

necessário a realização de algumas fases do processo com o claro objetivo de 

aumentar a resistência dos materiais empregados nesta modalidade de revestimento. 

 

5.1. LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 

 

A superfície de toda a pista deve ser limpa com jato de alta pressão, para fins 

de preparação da superfície para aplicação do revestimento para após receber as 

demais camadas do pavimento.  

As operações de limpeza e lavagem de pista serão executadas mediante a 

utilização de equipamentos adequados (como lavadora de alta pressão para água fria, 

pressão de operação entre 1400 e 1900lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h) 

complementados com o emprego de serviços manuais. O serviço deve ser aprovado 

pela fiscalização da obra.  

 

5.2. PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

A pintura de ligação é aplicada com o objetivo de promover a aderência de uma 

camada asfáltica com a subjacente, e, conferir um certo grau de impermeabilidade à 

camada. A pintura asfáltica de ligação com emulsão RR-2C será feita previamente ao 

lançamento de cada camada de revestimento asfáltico, numa taxa de 0,5 kg/m² 

 

5.3. CAMADA DE BINDER 

 

Camada executada logo após a imprimação, e que fica abaixo da capa de 

rolamento. Esta camada tem a finalidade de reperfilagem e nivelamento da superfície 

existente, que é calçamento em pedras irregulares.  

Deverá ter espessura média de 3cm compactado, devidamente nivelado, 

partindo do centro da via para as extremidades sendo este em toda a largura da via. 
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5.4. CAMADA DE ROLAMENTO 

 

Após a execução da pintura de ligação, será feita a aplicação de CBUQ sobre 

a mesma. Esta aplicação será através de régua vibro-acabadora com espessura 

mínima de 5 cm, compactado, devidamente nivelado, partindo do centro da via para 

as extremidades, sendo este em toda a largura da via. Será compactada com rolo 

compressor de 3 rodas e posteriormente com o rolo tipo “tanden” de porte médio com 

peso mínimo de 10 ton. 

Toda massa a ser aplicada de CBUQ, será produzida em usina apropriada, com 

características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento 

(filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. 

Não poderá ser executado revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com 

temperatura inferior a 10ºC, também não sendo permitido o lançamento de massa de 

CBUQ com temperatura inferior a 110ºC. 

A execução deste serviço constituirá no revestimento com uma camada de 

mistura devidamente dosada e misturada a quente, constituída de agregado mineral 

graúdo e material betuminoso (CAP 50/70 – teor 5,5 %), espalhado e comprimido à 

quente. 

As taxas de aplicação e os ensaios referentes ao material e a execução da obra 

serão integralmente custeadas pelo empreiteiro. Poderá a fiscalização solicitar a 

qualquer tempo ensaios para comprovar a qualidade dos materiais e serviços. 

A empresa deverá fornecer laudos de controle tecnológico demonstrando o 

material aplicado e laudo da espessura do pavimento, emitido pelo laboratório 

responsável: 

• Ensaio de Granulometria; 

• Ensaio de teor de betume, demonstrando a faixa do traço utilizado; 

• Índice de vazios do pavimento. 

• Laudo de espessura do pavimento. 

A contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a 

metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. Será considerada 

uma distância de transporte de DMT – 25,67 km. 
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6. PAVIMENTAÇÃO NOVA 

 

6.1. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

 

Após retirada a calçada em paralelepípedo existente, deverá se proceder com 

a escavação do local, em uma faixa de 2,00 metros, em uma profundidade média de 

50cm, para que posteriormente se faça a base a subbase do local. 

 

6.2. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 

Os serviços de regularização do subleito serão efetuados nos cortes que não 

foram objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,20 m, bem como 

no corpo estradal que será executado movimentação de solo, garantindo assim o 

perfeito nivelamento. 

Em ambos os casos, o material será escarificado até 0,20 m de profundidade em 

relação ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessário. 

Após, o solo deverá ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. 

 

6.3. SUBBASE DE PEDRA RACHÃO 

 

Após os serviços de regularização do subleito, será executada na espessura e 

largura projetadas, uma camada de 20 cm de pedra rachão, conforme o projeto, sendo 

executada compactação da camada com rolo pé de carneiro e/ou liso.  

Neste serviço estão incluídas todas as operações e o fornecimento de todos os 

materiais necessários à sua execução. 

 

6.4. BASE DE BRITA GRADUADA 

 

Após a execução e aceitação dos serviços de camada de Rachão, será 

executada na espessura e largura projetadas, uma camada de 20 cm de brita 

graduada e compactação com rolo pé de carneiro e/ou liso.  

Neste serviço estão incluídas todas as operações e o fornecimento de todos os 

materiais necessários à sua execução. 
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6.5. PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

Idem item 5.2. 

 

6.6. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

 

A imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da 

base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir 

coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e 

o revestimento a ser executado. 

 

6.7. CAMADA DE ROLAMENTO 

 

Idem item 5.4. 

 

7. PASSEIO PÚBLICO 

 

7.1. PISO INTERTRAVADO 

 

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às 

especificações da NBR 9781/2013 – Peças de concreto para pavimentação – 

Especificação e métodos de ensaio. 

Devem ser utilizados blocos retangulares na cor cinza de 20cm x 10 cm, com 

6cm de espessura, constituídos de cimento Portland, agregados e água. Este piso 

deverá ser executado nos locais definidos no projeto. A resistência característica 

estimada à compressão deve ser maior ou igual a 35 MPa. 

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas 

ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou  

comprometer a sua durabilidade ou desempenho, não tendo nenhum retoque ou 

acabamento posterior ao processo de fabricação. As arestas deverão ser bisotadas 

com um raio de 3mm. O corte das peças deverá ser feito com serra circular, munida 

de disco abrasivo. As juntas deverão ser uniformes. Os blocos deverão ser 

assentados sob uma camada de areia média, admitindo-se também a utilização de pó 
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de pedra. O material deverá ser esparramado e sarrafeado, sem ser compactado, com 

espessura uniforme de 5cm. 

O pavimento deverá ser executado com os caimentos voltados para a via 

urbana, de pelo menos 2% para que as águas pluviais sejam captadas pelo sistema 

de drenagem urbano existente. 

O assentamento deverá ser feito do centro para os bordos. Após o 

assentamento, proceder a compactação com vibro compactador de placa, pelo menos 

2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos. 

A seguir, será feito o rejuntamento de toda a área com areia, espalhada sobre 

os blocos em uma camada fina, utilizando uma vassoura até preencher 

completamente as juntas. Após, realizar novamente a compactação, com pelo menos 

4 passadas em diversas direções. 

Deverão ser tomados cuidados especiais com relação aos níveis do pavimento 

acabado, não sendo admitidos a existência de qualquer tipo de desnível ou 

irregularidade em toda a extensão da via pavimentada. A fiscalização apreciará de 

forma visual as características de acabamento das peças. 

 

7.2. PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO 

 

O piso podotátil deverá ser instalado de acordo com o posicionamento 

apresentado no projeto de sinalização, bem como atender à NBR 9050. 

As peças deverão ser confeccionadas com as dimensões especificadas na 

norma NBR 16537 e poderão ser de qualquer material, desde que tenha a resistência 

necessária para este uso (mínimo 35 MPa). Recomenda-se a utilização de peças de 

concreto. 

Deverão ser confeccionados na cor vermelha, tanto o piso direcional como o 

piso alerta. Devem ser assentados de forma a estar nivelado com o piso adjacente, 

deixando apenas as saliências direcionais acima deste nível. 

 

7.3. MURETA 

Na extensão da calçada, decorrente do relevo do local, será necessário fazer 

uma pequena mureta, com altura de 50cm, para estruturar o passeio nestes pontos. 
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Esta mureta será feita em alvenaria, com bloco de concreto estrutural com 

espessura de 14cm. 

 

8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

A sinalização horizontal deverá ser executada mecanicamente, com 

equipamento próprio para a aplicação da tinta sobre o asfalto. 

O traçado da sinalização horizontal deverá ser demarcado longitudinalmente 

pelo trecho de toda a rua, pintadas na cor amarela com largura de 0,10m, que servirá 

para separar e ordenar as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada 

ao rolamento, a sua divisão em faixas, a divisão de fluxos opostos, além de 

estabelecer a regra de ultrapassagem. 

Serão pintadas setas e sinais de “Dê a preferência” na cor branca, conforme 

dimensões de projeto e especificações deste memorial. 

A pintura das faixas horizontais será feita com tinta acrílica para demarcação 

viária e de acordo com normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalização 

do Projeto Executivo. 

 

9. LIMPEZA E CONCLUSÃO DA OBRA 

 

Durante os serviços da obra, fica a cargo da empresa manter o canteiro limpo. 

Concluídos os serviços, a contratada deverá executar a limpeza final da obra, 

retirando todos os entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o 

destino final. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo 

que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as 

negativas junto aos órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra. 

Deverá a empresa apresentar os ensaios tecnológicos dos serviços e materiais 

utilizados na obra, com sua respectiva ART ao término da mesma e antes do 
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pagamento final, juntamente com a ART dos mesmos atestando que os mesmos estão 

em acordo com as especificações de projeto e memorial técnico. 

 

Toda e qualquer dúvida nas especificações acima deverão ser verificadas junto 

à fiscalização da obra. 

 

 

 

 

Pinheiro Preto, 13 de Setembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Paola Volpato 

Engenheira Civil 

CREA SC 159000-4 
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