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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM - CANALIZAÇÃO EM TUBOS DE 

CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, CLASSE PA-2, (COM ARMAÇÃO DUPLA), 

DIÂMETRO DE 1,50m E REPAVIMENTAÇÃO  

EXTENSÃO: 185,00m  

LOCAL: RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO, BAIRRO PLANALTO - GUAPORÉ - 

RS 

 

 

1) DESCRIÇÃO 

 

Este memorial refere-se as especificações dos materiais, serviços e técnicas construtivas que 

serão empregados na execução da obra de INFRAESTRUTURA URBANA, na Rua Manoel 

Francisco Guerreiro, no município de Guaporé/RS. A obra em questão possui área de 

1.434,30m² (mil, quatrocentos e trinta e quatro metros e trinta decímetros quadrados) e extensão 

de 185,0 (centro e oitenta e cinco metros). 

  

2) GENERALIDADES 

Quaisquer dúvidas, conflitos e incongruências entre as plantas, documentos e 

especificações deverão ser prontamente informados a Prefeitura Municipal, em tempo hábil 

legal, a qual tomará providências para elucidação ou adequação dos projetos. 

Nenhuma alteração de projeto poderá ser executada sem autorização do seu autor. 

Todo e qualquer serviço deverá ser executado conforme estas especificações, satisfazendo 

as normas técnicas vigentes. A cada etapa da obra, deverá ser comunicado o responsável 

para que seja feito a vistoria necessária. 

O Responsável Técnico da empresa executora deverá emitir Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) por todos os serviços necessários à execução dos serviços 

contratados, assim como declarar à contratante o conhecimento de todas as condições do local da 

obra, aceitação e submissão ao projeto e seus documentos complementares e que acompanhará e 

assumirá integral responsabilidade pela execução e segurança dos serviços e da obra contratada. 

A ordem de início dos serviços somente será fornecida se atendidas tais disposições.  

Se, em qualquer etapa da obra, a Fiscalização tomar conhecimento de serviços mal 

executados ou de emprego de materiais de má qualidade, aquém das especificações de projeto e 

memorial ou em desconformidade com as normas de boas técnicas, poderá paralisar os serviços 

ou mesmo exigir que sejam refeitos, cabendo à Contratada o ônus dos prejuízos. 

 

 

3) SERVIÇOS  
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3.1 Serviços preliminares  

A Contratada deverá fornecer e instalar placa de obra em chapa de aço galvanizado 

número 22, adesivada, conforme modelo padrão (figura 1), medindo 2,45x1,225 metros. Deverá 

estar fixada em pilarete de madeira.  

A locação topográfica da rede de drenagem pluvial será executada por equipe de 

topografia da empresa. 

 

 

 
Figura 01 – Placa de obra  

 

Deverá ser locado container, nas medidas de 2,30x6,0 metros, conforme orçamento. 

 

 

3.2 Movimentação de terra 

Será realizada a escavação mecânica com escavadeira hidráulica para abertura das valas e 

assentamento de tubulação em material de 2ª categoria. Para a escavação de material de 3ª 

categoria, ser fará uso de escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg. 

A profundidade das valas segue o nivelamento topográfico, para ambas as bitolas.  

Para a tubulação de 1,50m, está previsto a escavação de 2,70 metros de profundidade e 

para os tubos de Ø0,40m, a profundidade será de aproximadamente 1,50m. 

 

3.3 Drenagem pluvial  
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A Contratada deverá executar o assentamento dos tubos, portanto, será sua responsabilidade 

garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento de qualquer obstáculo, saliências ou 

reentrâncias, a fim de propiciar um assentamento contínuo e regular. 

Para a tubulação de 1,50 metros, após a vala estar limpa e regular, será feito o embasamento 

de 0,10 metros com material granular (rachão). Sobre este material granular, será 

regularizado/nivelado com lastro de concreto magro, com traço 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1), preparado mecanicamente, com betoneira. Após o piso nivelado e seco, será 

colocado a tubulação de 1,50 metros de diâmetro. 

A tubulação de diâmetro de 0,40 metros, após a limpeza da vala, será feito o embasamento com 

lastro de brita, espessura de 0,05 metros, para posterior colocação da tubulação. Será executado 

tubo de concreto simples, classe- PS1, PB, DN 400mm, para águas pluviais (NBR 8890), 

conforme especificado os trechos no projeto. Será executado com junta rígida, rejuntado com 

argamassa de areia e cimento, traço 1:3. As valas deverão ser aterradas e compactadas para evitar 

o rebaixamento do material. 

Para captação e condução das águas pluviais serão executadas 7 (sete) caixas coletoras 

retangulares (boca de lobo), com as dimensões de 0,40m x 0,80m. Serão construídas sobre um 

lastro de brita com de espessura mínima 0,05 m e contrapiso em concreto de no mínimo 0,10m 

de espessura. Este fundo terá declividade de 3% em direção ao coletor pluvial.  

As paredes laterais e de fundo serão construídas em alvenaria de tijolos maciços com 

espessura de 0,20m. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 

sendo o reboco interno da mesma argamassa. 

A inclinação desta tubulação será de 2% para o sentido do escoamento. 

 

3.3.1 Escoramento da vala 

Para a execução da vala com altura de 2,70 metros, que receberá a tubulação de Ø de 1,50 

metros, é de suma importância que seja executado o escoramento da mesma, garantindo a 

segurança da obra. O escoramento será com madeira de eucalipto ou equivalente, na altura da 

vala, composta por madeira roliça e tábua não aparelhada.  

 

3.3.2 Tubulação de concreto 

A tubulação de diâmetro de 1,50 metros, será de concreto armado, classe PA-2, ponta e 

bolsa, para águas pluviais (NBR 8890), com junta rígida, conforme NBR 15.645. 

 

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e verificar se o 

tubo não foi danificado; - Após o correto posicionamento da ponta do tubo junto à 

bolsa do tubo já assentado, proceder o alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. 

Tomar o devido cuidado para não danificar o tubo na operação de encaixe; - Executar 

a junta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, respaldadas com uma 

inclinação de 45° sobre a superfície externa do tubo; 
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Os tubos de diâmetro 40 cm serão em concreto simples (classe PS1), encaixe ponta e 

bolsa (PB). A declividade mínima de assentamento será 2%, ou mais, de acordo com inclinação 

da rua. 

Quanto a carga, descarga e estocagem dos tubos de concreto, é de responsabilidade da 

contratada, e deverão obedecer às Normas Brasileiras, de modo a evitar danos aos tubos. 

 

3.3.3 Poço de visita 

O poço de visita será em concreto armado, com fck = 20MPa, com medidas conforme 

detalhamento em projeto e modelo disposto no Manual de drenagem do DNIT, modelo PVI 06 e 

CPV 06, com tampa de ferro fundido, Ø 80cm. Deverá ser observado no detalhamento de 

projeto, as armaduras da laje de concreto armado. As paredes terão dimensão de 25 cm, o piso de 

concreto 20MPa, com espessura de 20 cm. 

 

 

3.4 Reaterro e repavimentação 

 
Após a conclusão do serviço de instalação de tubos de concreto, serão executados os 

serviços de reaterro com compactação mecânica, em camadas sucessivas de 30cm, devidamente 

compactadas. O reaterro deverá ficar 23 cm abaixo do pavimento pronto, para que seja possível a 

colocação do CBUQ e dos paralelepípedos. 

 

3.4.1 Recolocação de paralelepípedo 

Após a conclusão do serviço de compactação do reaterro das valas, será executado o 

reassentamento do paralelepípedo de basalto regular existente (no primeiro trecho 0:68,0) e a 

repavimentação asfáltica (CBUQ de 5 cm) no segundo trecho (68,0:185,0). A base do 

paralelepípedo será sobre uma camada de 10cm de pó de pedra, para assentamento das pedras. 

Deverá ser utilizada mão-de-obra especializada para assentamento das pedras, com afastamento 

médio entre as pedras de paralelepípedo de basalto de no máximo 5 mm e dispostas em contra 

fiada, não se admitindo junta reta. 

      Quando estiver pronto o serviço, será utilizado o rolo compactador para melhorar o 

assentamento das pedras. Por fim será espalhado 1,5 cm de pedrisco sobre as pedras para o 

rejuntamento e acabamento da pavimentação, sendo necessário a remoção do excesso sobre as 

pedras.  

 

3.4.2 Pavimentação Asfáltica - CBUQ 

A pavimentação asfáltica será executada no segundo trecho da obra (68,0:185,0). Deverá 

ser executado pelo município a fresagem do pavimento, para a contratada concluir o serviço 

com a pintura de ligação, imprimação e acabamento com CBUQ. 
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IMPRIMAÇÃO 

A pintura de imprimação sobre a superfície de camada de base será executada com 

emulsão asfáltica do tipo CM-30 e a taxa da pintura será de 1,1 l/m². 

A área a ser pintada deve-se encontrar seca e a temperatura deverá estar acima de 10ºC. 

A taxa da pintura será controlada através do emprego de bandejas de 0,25 m² de área com 

espaçamento de 100 metros, distribuídas pelo centro da faixa a ser pintada. 

A diferença de peso “P” da bandeja, com e sem asfalto, em kg, permite calcular a taxa 

empregada pela fórmula: 

    Taxa = 1,1 l/m² 

 O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros com bomba 

reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação 

uniforme do material, nas taxas e limites de temperatura especificados. 

 Devem também, dispor de tacômetros em locais de fácil observação. 

 O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá proporcionar constante circulação e 

agitação do material asfáltico a ser usado na imprimação. 

 O asfalto empregado será medido em quilogramas (kg), dentro das taxas especificadas.  

A imprimação será medida em metros quadrados (m2) de área pintada. 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

           A pintura de ligação será aplicada com emulsão asfáltica, do tipo RR-2C. 

           Na camada a receber a pintura será procedida de uma varredura da superfície, de modo a 

eliminar o pó e qualquer tipo de material solto existente. 

           O material betuminoso não deve ser aplicado se a temperatura ambiente estiver abaixo de 

10º C, ou em dias de chuva.   

           Após a aplicação da pintura a pista será totalmente fechada ao trânsito e quando não for 

possível, deverá ser trabalhada em meia pista. Não será permitido o trânsito de veículos sobre a 

pintura. 

           O controle das taxas de pintura de ligação será feito de modo idêntico à pintura de 

imprimação. 

Taxa = 0,5 l/m² 

 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). 

             A camada de revestimento de CBUQ terá a espessura do projeto. 

 O material asfáltico usado como ligante será do tipo CAP-50/70, e os agregados serão 

constituídos por material basáltico britado, com granulometria definida pelo projeto. 

 O empreiteiro deverá dispor de usina equipada com uma unidade classificadora de 

agregados, secador e misturador tipo Pugmill, com eixo duplo conjugado, provido de palhetas 

reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o 
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misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável. A usina deverá estar equipada 

com termômetro na alimentação do asfalto, e outro na descarga do secador para registrar a 

temperatura dos agregados. 

 Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material até 

uma temperatura de 175ºC. Os agregados deverão ser aquecidos a temperatura de 10ºC, acima da 

temperatura do ligante betuminoso. 

 A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para no mínimo, três dias de serviço. 

 Serão realizados por dia de produção da mistura, pelo menos um ensaio MARSHALL, 

com dois corpos de prova cada, para a verificação das condições de vazios, estabilidade e 

fluência da mistura betuminosa. 

 Os caminhões tipos basculantes, para o transporte do CBUQ, deverão ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas e ligeiramente lubrificadas com água e sabão ou óleo fino, de 

modo a evitar a aderência da mistura às chapas da caçamba. 

 A massa asfáltica deverá ser espalhada através de vibroacabadoras, capazes de espalhar e 

conformar a mistura no alinhamento e na espessura correta, sendo que nesta fase não será 

permitido o uso de motoniveladoras para o espalhamento da massa asfáltica. 

 O equipamento de compactação a ser utilizado no revestimento será o rolo de pneus com 

pressão variável e o rolo estático com cilindro metálico liso, tipo tandem com carga de 8 a 12 

toneladas, e os rolos de pneus deverão permitir a calibragem entre 35 a 120 libras por polegada 

quadrada. 

 O pátio de armazenamento dos agregados deve ser mantido limpo e deve ter fácil acesso, 

e quando colocados em montes, no pátio de armazenamento, deve-se evitar qualquer processo 

que produza segregações, contaminação ou degradação. Toda a porção de material degradado ou 

contaminado deverá ser separado e eliminado. 

 Deverão ser tomadas precauções durante as operações de compactação do revestimento, a 

fim de evitar os movimentos de torção dos veículos em serviço, gotejamento de combustíveis ou 

óleos lubrificantes, ou qualquer outro tipo de material estranho, prejudicais a camada de CBUQ. 

 As juntas longitudinais e transversais devem ter sua superfície acabada no mesmo plano 

que as áreas adjacentes, não sendo toleradas as juntas mal acabadas, apresentando ressaltos ou 

depressões. 

 A borda da camada anterior deve ser previamente preparada antes de colocação da 

camada adjacente, devendo antes, serem retirados os excessos e rebarbas resultantes do 

espalhamento, e posteriormente pintadas com ligante, para melhor aderência da camada seguinte. 

 A espessura da camada será controlada manualmente ou por ocasião da extração dos 

corpos de prova da pista. 

 O revestimento de CBUQ, só será aberto ao trânsito, após o seu completo resfriamento. 
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3.5 MEIO FIO 

O meio fio a ser executado deverá ser de concreto pré-moldado, com as seguintes 

dimensões 100x15x13x30cm. Após deverá receber a pintura acrílica branca (incluindo o 

existente), conforme dimensionado em planta.  

 

3.6 EXECUÇÃO DE RAMPA PARA PASSAGEM DE PNE’s  

As rampas de acessibilidade serão executadas pelo município, e devem estar de 

acordo com o projeto e a NBR 9050/2015. 

É obrigatória a execução de rampa, com rebaixamento de meio-fio em esquinas, na 

posição correspondente a travessia de pedestres, para passagem de portadores de deficiência 

física. A rampa terá declividade máxima de 8,33%, com largura de 1,20m (um metro e vinte 

centímetros) e 0,80 (oitenta centímetros), conforme detalhamento na prancha 01, com piso tátil 

de alerta e direcional, conforme exibido no projeto gráfico. As placas deverão ser de 33x33 cm, 

com 2,5 cm de espessura, e estar de acordo com a NBR 9050/2015. O piso tátil deverá ser colado 

diretamente no concreto, o qual deverá ter uma espessura de 5 cm, e fck 15 Mpa. Deve-se tomar 

o cuidado para que o piso acabado fique no mesmo nível que a calçada.  

 

  

3.7 SINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL 

 

3.7.1 Sinalização vertical e horizontal 

Sinalização Vertical: As placas de velocidade permitida, faixa de segurança e de parada 

obrigatória serão instaladas posteriormente à pavimentação.  

Para a confecção das placas de sinalização de parada obrigatória, de velocidade permitida 

e identificação das faixas de segurança, será utilizado aço galvanizado, número 16, com pintura 

refletiva. A classificação da sinalização vertical, segundo sua categoria funcional e a 

padronização por meio de cores é a seguinte: - Sinais de Regulamentação - vermelho; - Sinais de 

Advertência - amarelo;  

O suporte para as placas será metálico galvanizado, com coluna simples, na altura de 2,20 

metros e diâmetro de 2”, considerando o piso do passeio pronto, fixado em base de concreto, 

conforme detalhamento em prancha anexo. 

A pintura e o posicionamento das placas serão conforme projeto (de acordo com o 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume I).  

Sinalização horizontal: para sinalização horizontal, deverão ser executadas faixa de 

segurança e faixa divisória de pistas, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro. As faixas de segurança com medidas de 4,0x0,30 metros, espaçadas a 

cada 0,50 metros. A faixa amarela, para divisão de pistas será de 0,15 metros de largura, pela 

extensão da pista, conforme detalhamento em planta baixa. 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

 

Observações:  

Em todas as etapas deverão ser atendidas as normas técnicas aplicáveis, sendo de 

exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais correções por falhas executivas do 

serviço. A empresa deverá manter na obra o Diário de Obras, no qual serão registradas todas as 

ocorrências relevantes durante o andamento dos serviços.  

O trânsito será liberado somente após o recebimento da obra pelo corpo técnico da 

Prefeitura Municipal.  

3.7.2 Limpeza final 

Após a finalização dos serviços da obra, será realizado a limpeza geral com o 

recolhimento de todo e qualquer entulho proveniente da execução da obra. 

 
 

 

       

 

     Guaporé-RS, Novembro de 2019 

 

 

 

       

_____________________ 

Tatiane Zambam 
CREA/RS 159.163 

 

 


