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MEMORIAL DESCRITIVO REVITALIZAÇÃO RUA 

MONSENHOR SCALABRINI 

 

OBRA: Execução de Pavimentação, Calçadas, Canteiros, Contenção, Sinalização e 

Rampas de Acessibilidade na Rua Monsenhor Scalabrini. 

ÁREA: 7.798,62 m² 

PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé - RS 

LOCAL: Rua Monsenhor Scalabrini, Trecho compreendido entre a Avenida Silvio 

Sanson e a Rua José Bonifácio 

CONTRATO DE REPASSE Nº: 890645/2019 – Ministério do Desenvolvimento 

Regional 

 

GENERALIDADES: 

1. OBJETIVO 

1.1. Este memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar os serviços e 

materiais a serem utilizados na Execução de Pavimentação, Calçadas, Canteiros, 

Contenção, Sinalização e Rampas de Acessibilidade na Rua Monsenhor Scalabrini, 

no município de Guaporé-RS. 

 

2. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

2.1. O executante assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que executar, de acordo com a documentação técnica fornecida, bem 

como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos. 

2.2. O executante será responsável pela garantia da obra nos termos e prazos 

estabelecidos pela legislação. 

2.3.  A garantia de que trata o parágrafo anterior também se aplica aos materiais 

utilizados e equipamentos instalados, devendo o executante tomar as medidas 

necessárias para corrigir eventuais defeitos ou arcar com sua substituição caso não 

apresentem o desempenho e a durabilidade mínima exigidos. 

2.4. O executante assumirá a integral responsabilidade e garantia por qualquer 

modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e 

aceitos pelo contratante ou pelo autor do projeto. 
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2.5. A responsabilidade e garantia de que trata o item anterior inclui, não somente a 

estabilidade e segurança da obra, como também as consequências advindas destas 

modificações e variantes sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, 

durabilidade e adequação às finalidades da edificação. 

2.6. O contratante deverá exigir da empresa executora cumprimento de todas as 

normas de segurança necessárias para a execução da obra, bem como a 

responsabilidade por eventuais acidentes de trabalho nela ocorridos. 

 

3. PROJETO 

3.1. O presente memorial descritivo é acompanhado dos projetos, e os mesmos 

devem ser executados rigorosamente de acordo com os projetos apresentados, 

devidamente aprovados pelos órgãos competentes. Qualquer alteração que se fizer 

necessária em função do desenvolvimento dos trabalhos deverá, obrigatoriamente, 

ser autorizada pela fiscalização. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

4. SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 

4.1. PLACA DA OBRA 

4.1.1. Deverá ser instalada uma placa de obra com dimensões de 2,40x1,20m, em 

chapa de aço galvanizado nº 22, com as devidas informações pertinentes sobre a 

obra. 

 

4.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

4.2.1. A obra em questão deverá contar com, no mínimo, um Engenheiro Civil de obra 

pleno, o qual deverá exercer uma carga horária de 2 horas semanais, ao longo de 

todo o cronograma de execução da obra. Este Engenheiro deverá supervisionar a 

qualidade dos materiais e da execução dos serviços, verificar e resolver possíveis 

problemas, garantir a execução da obra conforme as especificações técnicas dos 

projetos aprovados, bem como a verificação e orientação em relação a segurança do 

trabalho na obra. 
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5. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 

5.1. REMOÇÃO DO PAVIMENTO BASÁLTICO (PARALELEPÍPEDO) 

5.1.1. Na região em que será feito o alargamento da calçada, lado oeste do trecho, 

em toda essa área deverão ser removidos os paralelepípedos até atingir o nível inicial 

do pavimento do projeto. 

5.1.2. Nas regiões em que a calçada será reduzida e executado o estacionamento 

oblíquo, lados leste do trecho, os paralelepípedos deverão ser removidos até o 

alinhamento da nova rede de drenagem, conforme projeto, para nivelamento e ajustes 

da inclinação. 

5.1.3. Nas regiões das esquinas dos quarteirões, os paralelepípedos também deverão 

ser removidos, para a execução do novo modelo de rampas de acessibilidade e 

paisagismo. 

5.1.4. Além disso, nos locais onde serão executadas a nova drenagem, os 

paralelepípedos também serão removidos. 

5.1.5. É de extrema importância que a remoção deste pavimento basáltico seja feita 

com os devidos cuidados, uma vez que serão reaproveitados para reassentamento 

em novos locais. 

 

5.2. REMOÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO BASÁLTICO (CALÇADA) 

5.2.1. Nas regiões em que o passeio público será reduzido para a execução do 

estacionamento oblíquo, as pedras basálticas que compõem essa calçada, bem como 

os materiais da base (argamassa e britas) deverão ser removidas, ajustando o nível 

para o mesmo da pista de rolamento. 

5.2.2. Nas esquinas, onde será feito o novo padrão de rampas de acessibilidade e 

paisagismo, as calçadas também deverão ser removidas. 

5.2.3. No lado oeste do trecho, onde será feito o alargamento das calçadas, o meio-

fio existente deverá ser removido também. 

5.2.4. A retirada destes materiais deve ser feita com cuidado, uma vez que serão 

reaproveitados pelo município futuramente. O destino e estocagem destes materiais 

será definido pela prefeitura. 

5.2.5. Ressaltamos ainda que, todas as árvores existentes não serão retiradas ou 

movidas, mantendo a sua posição original. 
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5.3. DEMOLIÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO (CONTORNO CANTEIROS) 

5.3.1. Na Rua Monsenhor Scalabrini, no trecho compreendido pelas Ruas Manoel 

Francisco Guerreiro e José Bonifácio, em todas as calçadas existem canteiros de 

concreto que fazem um contorno em relação as árvores, essas estruturas deverão ser 

removidas por completo, uma vez que um novo padrão será executado. Além disso, 

os canteiros centrais desse trecho terão seus canteiros de concreto ou pedra 

removidos também, para posteriormente serem refeitos com o novo meio-fio de 

concreto pré-fabricado, conforme os detalhamentos do projeto. 

 

5.4. REMOÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 

5.4.1. Nos canteiros das calçadas e também nos canteiros centrais, existe uma 

vegetação rasteira que deverá ser removida por completo, devido as adequações que 

deverão ser feitas em relação ao tamanho e forma dos novos canteiros. 

5.4.2. Após a retiradas dessas vegetações, o solo deverá ser devidamente nivelado 

conforme o projeto. 

5.4.3. Posteriormente estes canteiros irão receber o plantio de grama e vegetação. 

 

6. DRENAGEM 

6.1. EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 

6.1.1. Nos trechos indicados em projeto deverá ser executada a nova tubulação para 

drenagem pluvial e ligações de esgoto. 

6.1.2. Inicialmente deve ser feita e retirada do pavimento basáltico (paralelepípedo) 

nestes trechos, seguido da escavação de vala com uma largura 1,20m nos trechos 

entre o PV1 e PV2, bem como entre o PV4 e PV5. Nos demais trechos, a largura da 

vala será de 1,00m. A profundidade será de 1,20m em todos os trechos, podendo ser 

variável dependendo das necessidades. 

6.1.3. Para o Assentamento dos tubos de concreto, deverá ser executada uma base 

de apoio com lastro de brita de espessura 10cm. 

6.1.4. Serão assentados sobre a base de brita os tubos de concreto de diâmetro 

nominal 400mm, classe PA-1, executado com junta rígida em argamassa traço 1:3 

(cimento e areia média), tendo inclinação de 2% para o sentido do escoamento, 

atendo aos requisitos da NBR 8890/20 – Tubo de Concreto de Seção circular para 

água pluvial e esgoto sanitário. 
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6.1.5. Nos locais onde ocorre a troca de direção da tubulação, deverá ser executado 

um poço de visita circular em concreto pré-fabricado, com diâmetro interno de 1,0m, 

com tampo circular em concreto pré-fabricado, sendo feitas todas as conexões 

necessárias para a tubulação.  

6.1.6. Deverão ser executadas novas bocas de lobo nos locais indicados no projeto. 

Elas serão em alvenaria de tijolo maciço, revestido com argamassa traço 1:3 (cimento 

e areia). A base para sua execução será feita com um lastro de concreto de 10cm de 

espessura. A Tampa da boca de lobo será em concreto armado pré-fabricado. 

6.1.7. As tubulações e bocas de lobo existentes nestes trechos não serão 

reaproveitadas, uma vez que durante o processo de escavação das valas, grande 

parte será danificada e perdida. Assim, será possível utilizar os resíduos que forem 

gerados como base para o assentamento da nova tubulação, junto com a nova 

camada de brita. 

 

7. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO 

7.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDO) 

7.1.1. Após a retirada tanto dos paralelepípedos quanto das calçadas, deverá ser feito 

o reassentamento do paralelepípedo conforme a nova projeção da rua indicada no 

projeto. 

7.1.2. Primeiramente deverá ser feito a regularização, nivelamento e compactação do 

solo com placa vibratória, atingindo o nível do solo de projeto. 

7.1.3. Sobre solo compactado será executado um lastro com camada de brita nº 01 e 

nº 02, com espessura de 10cm. Sobre essa Brita, será executada uma camada de pó 

de brita com espessura de 10cm. 

7.1.4. Sobre a camada de pó de brita serão reassentados os paralelepípedos, 

rejuntados com betume e pedrisco, utilizando martelos de borracha para seu 

nivelamento, atingindo o nível final e as inclinações do pavimento conforme indicado 

no projeto. 

7.1.5. O novo pavimento terá o seu nível final alinhado com o nível do pavimento 

basáltico existente, não sendo aceitos desníveis entre eles. 

7.1.6. As inclinações dos trechos deverão seguir as especificações indicadas nas 

seções transversais do projeto. 
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8. PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO 

8.1. PASSEIO PÚBLICO COM PEDRA BASÁLTICA SERRADA QUADRADA 

8.1.1. Após a retirada das calçadas e paralelepípedos, será executado o novo passeio 

público em ambos os lados da rua. 

8.1.2. Inicialmente, deverá ser executada a compactação do solo com placa vibratória, 

regularizando, nivelando e compactando o solo até o nível de projeto. 

8.1.3. Após, será executada uma camada de base com lastro de brita nº 01 e nº 02, 

com espessura de 10cm, seguido de uma camada de pó de brita com espessura e 

5cm, sobre a qual serão assentadas as pedras. 

8.1.4. Sobre o pó de brita, será assentada a nova calçada com pedras de basalto 

serrado quadradas, dimensões 40x40cm, e espessura mínima de 5cm. Essas pedras 

serão assentadas com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), rejuntadas com 

cimento, tendo o rejunte largura de 1cm. As cores dessas pedras deverão seguir as 

especificações do projeto, mantendo o padrão adotado, formando um detalhe 

diferenciado entre as esquinas e o restante da calçada. O nível final desta calçada 

deverá ser o mesmo das calçadas existentes, conforme os detalhamentos de protejo. 

8.1.5. Além das pedras basálticas, serão executados detalhes com pedras São Tomé, 

dimensões 15x30cm, assentadas com argamassa 1:3 (cimento e areia média) e 

rejuntadas com cimento. Esses detalhes serão executados nas esquinas, nos 

contornos dos canteiros das árvores do lado oeste do trecho e, na divisão entre as 

calçadas novas e antigas, conforme os detalhamentos de projeto. 

8.1.6. Também será executado o Piso Podotátil direcional e de alerta em concreto, 

com dimensões 40x40cm e espessura de 2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 

(cimento e areia média), rejuntado com cimento. As bases para este piso serão as 

mesmas detalhadas para as calçadas, uma vez que o nível final do piso deverá ser o 

mesmo das calçadas. 

8.1.7. Nas calçadas, serão executas rampas de acessibilidade com inclinação máxima 

de 8,33%, conforme NBR 9050 e especificações do projeto. 

8.1.8. As inclinações dos trechos deverão seguir as especificações indicadas nas 

seções transversais do projeto. 
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8.2. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

8.2.1. O novo meio-fio será em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), sendo executado em todo o 

trecho leste e oeste, assim como nas esquinas, trechos curvos e, em todos os 

canteiros centrais do trecho entre a Rua Manoel Francisco Guerreiro e a Rua José 

Bonifácio, conforme indicado em projeto.  

8.2.2. No lado leste do trecho, esse meio-fio será executado no contorno de todos os 

canteiros que avançam no estacionamento oblíquo, bem como na calçada, esquinas 

e rampas de acessibilidade. 

8.2.3. Em seu assentamento, deverá ser enterrado no mínimo 15cm no solo, 

garantindo maior estabilidade, ficando os outros 15cm de altura aparentes. É 

importante salientar que está altura poderá variar dependendo das condições de cada 

local, porém, o meio-fio nunca poderá ter altura aparente superior a 15cm e inferior a 

10cm.  

 

9. PAISAGISMO 

9.1. PLANTIO DE GRAMA E ARBORIZAÇÃO 

9.1.1. A grama deverá ser plantada em forma de placas em todos os canteiros 

centrais, canteiros das esquinas e canteiros do trecho no lado leste e oeste, conforme 

indicado no projeto. O solo deverá ser previamente preparado para receber a grama. 

O tipo de grama a ser plantada será determinado pelo Município de Guaporé conforme 

especificações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

9.1.2. Além disso, deverão ser plantados arbustos e árvores ornamentais nos locais 

indicados no projeto. As mudas das árvores deverão ter altura entre 2,00m e 4,00m. 

Assim como a grama, os tipos de árvores e arbustos serão determinados pelo 

Município de Guaporé, com base nas especificações da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

 

10. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

10.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

10.1.1. A sinalização horizontal será composta pela pintura das faixas de pedestre, 

vagas de estacionamento e meio-fio, com as cores brancas, amarelas e azuis, 

conforme as indicações do projeto. 
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10.1.2. A pintura será executada com tinta acrílica retrorrefletiva com microesferas de 

vidro, espessura 0,6mm, em uma demão, em todo o trecho. As misturas para a tinta 

deverão seguir as especificações do fabricante, garantindo uma boa durabilidade. 

 

10.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

10.2.1. A Sinalização vertical será composta por placas de trânsito de 

regulamentação, advertência e indicação. 

10.2.2. Os tipos das placas estão indicados no projeto, bem como o seu 

posicionamento. 

10.2.3. As placas circulares terão diâmetro mínimo de 40cm, as octogonais terão lado 

de 25cm e, as quadradas com lado de 45cm. Essas placas deverão ter película 

refletiva tipo I + SI. 

10.2.4. As placas indicativas com o nome de rua serão em chapa de aço esmaltado, 

dimensões 45x20cm. 

10.2.5. Cada placa será fixada com parafusos em suporte metálico galvanizado, o 

qual será fixado no solo com concreto, diâmetro do furo de 20cm e profundidade de 

1,00m, com uma haste metálica atravessada para garantir a rigidez, conforme 

detalhes do projeto. 

10.2.6. As placas existentes que serão removidas e realocadas seguirão este mesmo 

processo de fixação. 

 

10.3. Tanto a Sinalização Vertical como horizontal deverão seguir as normas 

estabelecidas pelo Detran e Contran, sendo executados de acordo com os manuais e 

NBRs disponibilizadas por estes órgãos. 

 

11. QUALIDADE DOS MATERIAIS 

11.1. Todos os materiais deverão ser de 1° qualidade, sem defeitos e que permitam 

um bom acabamento. 

 

12. FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização de todos os serviços deverá ser executada pelo contratante, neste 

caso, o Município de Guaporé-RS, por meio de profissional habilitado designado para 

este serviço. 
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12.2. Ficará a cargo deste fiscal de obra a avaliação e aceitação dos serviços 

executados pela empresa contratada. 

 

OBS: Este Memorial Descritivo especifica e complementa os itens descritos no 

orçamento de custos, sendo complementar também ao projeto. 

 

 

 

Guaporé-RS, 10 de Setembro de 2020. 

 

 

 

______________________________________________ 

ELVIS BREGOLIN 

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-RS 075100-D 


