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O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar 
materiais, necessários à execução de pavimentação com blocos de concreto, 
drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares da rua Otacilio 
Pacheco, trecho de 426,21 metros a partir da rua Orlando Turatti, bairro  Cidade 
Alta,  Araranguá - SC. 
 
Os serviços deverão ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as especificações 
e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser 
submetidas à análise do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, 
designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas através 
de ofício. 
 
A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial 
descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido 
pelo engenheiro fiscal designado. 
 
Todos os serviços e materiais para a pavimentação de blocos deverão atender 
as especificações contidas na Norma NBR 15953 e NBR 9781. 
 
Em caso de qualquer discordância entre o Projeto e o Memorial Descritivo, 
prevalecerão as especificações constantes do Memorial. 
 
Ítem Etapa da Obra  Discriminação 
    
1. Finalidade - Pavimentação com blocos de concreto, drenagem pluvial, 

passeios e sinalização viária. 
    
2. Generalidades - O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a 

maneira pela qual deverão ser executados os serviços 
necessários às obras de  pavimentação com blocos no 
perímetro urbano do Município de Araranguá, Estado de 
Santa Catarina. 
 

3. ISC (CBR) - Para realização dos estudos geotécnicos foram 
considerados estudos anteriores e dimensionamentos já 
existentes por ser nossa região composta em sua grande 
maioria por solo arenoso e cujos resultados do ISC % = 15. 

    
4. Local - Rua: Otacílio Pacheco; 
    
5. Trecho - 468,00 metros a partir da rua Orlando Turatti; 
    
    
6. Extensão e Área - Extensão de pavimentação: 426,21 m. 

Área de pavimentação: 3.468,84 m2. 
 

7. Serviços Iniciais - Deverão ser executados todos os serviços necessários ao 
bom andamento da obra. 
A contratada deverá instalar uma placa de obra conforme 
modelo padrão BADESC. 

  - A sinalização do trânsito durante a execução da obra será 
de inteira responsabilidade da empresa contratada, para que 
os usuários e funcionários da empresa tenham o máximo de 
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segurança. Sempre que se fizer necessário, serão feitos 
desvios de trânsito com placas indicativas de fácil 
observação, de modo a desviar o trânsito no menor tempo 
possível, devendo a contratada sempre consultar o 
Departamento de Trânsito do Município. 

   
    
8. Nivelamento e 

compactação 
do Terreno 
(sub- leito). 

- Deverá ser efetuado o nivelamento e compactação do sub-
leito rebaixado, observando-se as cotas finais e os 
caimentos necessários ao bom escoamento das águas 
pluviais conforme os perfis topográficos (longitudinal e 
transversal) indicados no Projeto; 

  - A camada do terreno deve estar limpa, sem a presença de 
plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica. 

    
    
9. Meio- Fio de 

concreto 
- Deverão ser executados, em toda a extensão da rua, 

conforme indicado no projeto, meio-fios de concreto, com 
resistência mínima de 25 Mpa e dimensões de (100x30x12) 
cm; 

  - Os meio-fios deverão ser rejuntados com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:3; 

  - Os meios fios deverão ser escorados com material de aterro 
logo sejam rejuntados.   

    
10. Sub-base com 

brita graduada 
- Após o nivelamento e compactação do sub leito deverá ser 

executada a sub base com camada de  brita graduada 
compactada com  espessura de 10 cm. 
A sub base deverá ser executada observando-se as cotas 
finais e os caimentos necessários ao bom escoamento das 
águas pluviais conforme os perfis topográficos (longitudinal 
e transversal) indicados no Projeto;  
 

    
    
11. Colchão de 

areia para 
assentamento 

- Sobre a sub base de brita deverá ser executada uma 
camada de areia para assentamento das lajotas devendo 
ser uniforme e constante com espessura  de 7 cm, com 
variação máxima de +- 2cm, na condição não compactada. 
A areia deverá ser um material de 1º qualidade, atendendo 
as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à presença de 
torrões de argila, materiais friáveis e impurezas orgânicas. 

    
12. 
 

Pavimentação 
com blocos de 
concreto 

- Deverão ser utilizados blocos de concreto sextavado com 
espessura de 8 cm e resistência mínima à compressão de 
35 MPa, sendo vedada a utilização de lajotas com 
espessura inferior. 

  - O rejuntamento dos blocos de concreto deverá ser efetuado 
com pó de brita sendo a espessura das juntas entre lajotas 
de 2 a 5 mm atendendo a granulométrica,  item 5.5 da 
Norma Técnica NBR 15953.  

  - A execução da pavimentação deverá obedecer as normas 
técnicas e o projeto, observando-se os caimentos 
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necessários ao perfeito escoamento das águas pluviais. 
Após a conclusão do assentamento deverá ser executada a 
compactação mecânica das lajotas com placa vibratória em 
toda a área pavimentada. 
 

13. Rede Pluvial  - As obras de drenagem serão edificadas antes da 
pavimentação e constarão da coleta, condução e destinação 
das águas pluviais, através de galerias com diâmetro 
definido no projeto. 
O sistema de esgoto pluvial destina-se a dar pronto 
escoamento à água de chuva que cai nas vias públicas, ou 
que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, 
evita-se a destruição de bens materiais, a dificuldade de 
locomoção de veículos e pedestres e o perigo de 
transmissão de moléstias. 
Para que essa, receba convenientemente a água que escoa, 
é necessário que as ruas além de pavimentadas, possuam 
secção transversal com abaulamento (convexo), 
representado por uma parábola, cuja flecha é de 1/65 de 
largura de pavimentação, e declividade longitudinal por 
menor que seja. 
13.1 - Locação: O trabalho de abertura de valas tem inicio 
com a locação. Deverá ser feita a locação da tubulação, 
levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais 
como poços de visita, encontros de condutos, variações de 
declividade e cada estaca será marcada a cota do terreno e 
a profundidade da escavação necessária baseado no 
projeto. 
13.2 - Escavação: Será feita através de equipamentos 
apropriados para maior rapidez no andamento das obras. O 
sentido normal da escavação será sempre de jusante para 
montante. Quando a coesão do solo for muito baixa deverá 
ser efetuado escoramento de madeira para evitar o 
desmoronamento.  
13.3 - A instalação do sistema de drenagem pluvial e da 
tubulação no fundo da vala é feita na seguinte seqüência: 
 
- Colocação de tubos em um determinado alinhamento, e 
com certa declividade, em obediência ao projeto, de modo 
que fique entre si devidamente encaixados. 
- A profundidade da tubulação será de no mínimo: 80 cm 
para tubos de concreto simples. 
    Para tubos de concreto armado as profundidades mínimas 
são de 60 cm para tubo d= 40 cm e para cada l0cm de 
acréscimo no diâmetro, aumenta-se o recobrimento de 5cm. 
(por ex: Tubo de 1,00m terá recobrimento de 0,60m + 
(1,00m - 0,40m)x 0,5 m/m = 0,90m  
 Emprego de embasamento, se necessário, para que os 
tubos não se desviem da posição no decorrer do tempo. 
-Rejuntamento das juntas com argamassa no traço 1:3 
(cimento e areia) para impedir o vazamento do esgoto, entre 
os tubos.  
- Após a execução do rejuntamento com argamassa deverá 
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ser  instalada a manta geossintetica sobre o rejuntamento.  
A manta deverá ter uma largura de pelo menos 50 cm e será 
aplicada em torno do tubo, cobrindo toda a emenda da junta 
dos tubos. 
 
- Caixa de ligação e passagem:  As caixas de ligações são 
utilizadas para fazer a ligação dos tubos das bocas  de lobo 
para a canalização da galeria principal. Sua função é similar 
a do balcão dos poços de visitas, e se diferenciam destes, 
por não serem visitáveis (ausência de chaminé). Foi 
considerado uma altura média de 100 cm para o consumo 
de materiais da construção.  
As caixas deverão ser executadas em alvenaria de blocos 
de concreto, assentados com argamassa de cimento e areia  
no traço de 1:4.; 
 As lajes dos fundos das caixas serão em concreto simples 
com Fck de 20 Mpa, devidamente reguadas, com espessura 
de 10 cm;  
As caixas coletoras terão tampa de concreto armado com 
espessura mínima de 10 cm, resistência mínima de 20 MPa 
e malha de armadura com diâmetro mínimo de 6.3 mm e 
espaçamento entre barras de 15 cm. 
 
- Boca de Lobo: São colocados em ambos os lados da rua, 
quando a saturação de sarjeta o requerer, ou quando forem 
ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Será 
locada nos pontos mais baixos das quadras, e em pontos 
pouco a montante de cada faixa de cruzamento usada pelos 
pedestres, junto às esquinas. 
As bocas de lobo serão executadas com dimensões que se 
possa ter acesso à tubulação para ser realizada a limpeza 
quando necessária.  
- As bocas de lobo e caixas de ligação serão construídas em 
alvenaria de blocos de concreto e revestidos com 
argamassa impermeabilizante, no traço 1:3:2 (cimento, areia 
fina e cal hidratada).  
As lajes dos fundos das caixas serão em concreto simples 
com fck de 20 Mpa, devidamente reguadas, com espessura 
de 10 cm;  
Todas as caixas coletoras serão sifonadas com tubos de 
concreto simples no diâmetro de 300 mm; 
As caixas coletoras terão tampa de concreto armado com 
espessura mínima de 6 cm, resistência mínima de 20 MPa e 
malha de armadura com diâmetro mínimo de 8.0 mm e 
espaçamento entre barras de 10 cm. 
Foi considerado uma altura média de 120cm para o 
consumo de materiais da construção. 
OBS.: Deverá obedecer rigorosamente o projeto. 
 
13.4 – Reaterro: A reposição da terra na vala deverá ser 
executada da seguinte maneira: - Inicialmente deverá ser 
colocado material de Granulometria fina de cada lado da 
canalização, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. 
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Será conveniente tomar precauções de compactar todo solo 
até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta 
compactação lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a 
terra será compactada em camadas de no máximo 20 cm. 
Caso o solo escavado permitir, o material de aterro será o 
mesmo da escavação das valas, e o material que sobrar, 
servirá para fazer os passeios bem como o aterro do meio 
fio. 
Caso o solo escavado não sirva devido a sua composição, o 
mesmo deverá ser substituído por areia ou argila  
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Sinalização 
viária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A sinalização viária deverá ser executada seguindo o projeto 
específico de sinalização bem como as normas vigentes de 
sinalização: 
 
É a sinalização Vertical composta por placas, painéis e 
dispositivos auxiliares, situados na posição vertical e 
localizados à margem da via ou suspensa sobre ela, com as 
seguintes características: 
- posicionamento dentro do campo visual do usuário; 
- legibilidade das mensagens e símbolos; 
- mensagens simples e claras; e, 
- padronização. 
 
Como regra geral, para todos os sinais posicionados 
lateralmente à via, é dada uma pequena deflexão horizontal 
(± 3º), em relação à direção ortogonal ao trajeto dos veículos 
que se aproximam de forma a minimizar problemas de 
reflexo. 
Pelo mesmo motivo, os sinais serão inclinados em relação à 
vertical, para frente ou para trás, conforme a rampa seja 
ascendente ou descendente, também no valor de ± 3º. 
 
Sinais de Regulamentação – cor vermelha 
A Sinalização Vertical de Regulamentação tem por finalidade 
transmitir aos usuários as condições, proibições ou 
restrições no uso das vias urbanas e rurais. 
7.3.2 Sinais de Advertência – cor amarela; 
A Sinalização Vertical de Advertência contém mensagens 
informativas cuja finalidade é alertar os usuários para 
condições adversas na pista ou locais adjacentes. Ela. 
 
Às margens da via as placas de regulamentação, 
advertência, indicação e educativas deverão ser implantadas 
afastadas 0,30 m do bordo da pista em trechos de tangente 
e 0,40 m em trechos em curva, além de terem altura livre 
entre 2,00 e 2,50m entre a calçada e a borda inferior da 
placa. O poste da placa deverá ter comprimento suficiente 
que permita enterrar 0,75 m no solo para sua fixação. 
As películas refletivas que comporão os sinais, sendo 
fundos, símbolos, orlas, letras, números, setas e 
pictogramas, deverão apresentar a mesma cor durante o dia 
e à noite, quando observadas à luz dos faróis de um veículo. 
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As dimensões adotadas no presente Projeto estão indicadas 
em legendas específicas nas pranchas do Projeto de 
Sinalização do Projeto Básico Executivo. 
(Especificação DER-SC-ES-OC-03/92 
 
Sinalização vertical: 
Todas as placas de sinalização vertical  serão fixadas em 
postes de tubo galvanizado d= 2” nominais interno; 3,65 mm 
de parede e 3300 mm de comprimento. 

 
Placas “Pare” (R1): Lado: 25 cm, Orla interna 
branca:2,8cm; orla externa vermelha:1,4cm em chapa fina a 
frio, de aço (galvanizado) de baixa liga e alta resistência 
mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme 
norma NBR 590 ou ABNT – EB 901, na espessura de 1,2 
mm (MSG 18) com dois (dois) furos passantes, devem ser 
cortadas em laser ou plasma. 
Placas com fundo pintado com tinta eletrostática na cor 
preta. Na face o acabamento deverá ser feito com dois 
(duas) de mãos de wash-primer à base de cromato de zinco 
e serem adesivadas com película totalmente refletiva. (Fundo 
vermelho refletiva GT e dizeres em branco refletivo GT). 
 
Placa de indicação de rua sem saída – A 45:  
Placa quadrada Lado= 50 cm e orla externa mínima de 
0,009 m e orla interna mínima de 0,018 m em chapa fina a 
frio, de aço (galvanizado) de baixa liga e alta resistência 
mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme 
norma NBR 590 ou ABNT – EB 901, na espessura de 1,2 
mm (MSG 18) com dois (dois) furos passantes, devem ser 
cortadas em laser ou plasma. 
Placas com fundo e orla externa pintadas com tinta 
eletrostática na cor amarela. Na face o acabamento deverá 
ser feito com dois (duas) de mãos de wash-primer à base de 
cromato de zinco e serem adesivadas com película 
totalmente refletiva. (Fundo amarelo refletivo GT, símbolo, 
orla interna e legenda na cor preta refletiva GT.)  
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Disposições 
gerais 
 

-  Os serviços que não forem realizados de acordo com o 
especificado neste Memorial Descritivo, bem como estiverem 
em desacordo com as Normas Técnicas, não serão 
recebidos, caberá, então, à empresa contratada o seu 
refazimento, até que sejam sanados os problemas 
detectados 
Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à 
conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de limpeza 
geral da obra antes de sua entrega. 
A contratada deverá apresentar Laudo de Controle 
Tecnológico dos blocos de concreto. 
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