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APRESENTAÇÃO 

 

Este memorial tem por objetivo estabelecer as bases fundamentais para a 

elaboração e apresentação do projeto final de engenharia para pavimentação com 

paralelepípedo de ruas no município de Ouricuri-PE. 

O presente visa relatar e descrever as atividades levadas a termo, bem como as 

soluções e respectivas metodologias adotadas no projeto de pavimentação, apresentando os 

elementos essenciais à preparação da proposta de preços e a posterior execução da obra de 

Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos. 

 

A obra a ser executada compreende os segmentos listados abaixo: 

 

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
Extensão: 192,00 m  
Largura: 10,00 m  
Área: 1.920,00 m² 
 
AVENIDA TREZE DE MAIO 
Extensão: 138,76 m  
Largura: 10,00 m  
Área: 1.387,60 m² 
 
TRAVESSA TREZE DE MAIO 
Extensão: 43,20 m  
Largura: 9,60 m  
Área: 414,72 m² 
 

 

A obra totaliza aproximadamente 3.722,32 m² de área, e objetiva a pavimentar com 

paralelepípedos graníticos, visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao 

tráfego dos usuários. 

 

 

 

  



2. OBJETIVO 

 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir 

materiais a utilizar e normatizar a execução da pavimentação em paralelepípedos 

graníticos, meio fio e linha d’água de ruas no bairro NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 

conforme projeto da Prefeitura Municipal de Ouricuri-PE. 

 

3. INFORMATIVO DO PROJETO 

 

Em busca de garantir aos moradores do município melhores condições de tráfego local 

e elevação das condições de habitabilidade é que o Governo Municipal de Ouricuri tem se 

preocupado em efetuar a pavimentação das ruas em projeto desta localidade. A pavimentação 

a ser utilizada é com paralelepípedo granítico. 

 

3.1. FISCALIZAÇÃO 

 

Estas especificações técnicas farão, juntamente com todas as peças gráficas dos 

projetos, parte integrante do contrato de construção, valendo como se fosse transcrito no 

termo de ajuste. Todos os documentos são complementares entre si, constituindo juntamente 

com os projetos e detalhes, peça única. Assim, qualquer menção formulada em um 

documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. Qualquer 

divergência entre documentos deverá ser verificada na apresentação de proposta de preços, 

não podendo alegar desconhecimento posteriormente. 

Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou nas peças gráficas sem 

autorização da FISCALIZAÇÃO, após a verificação da estrita necessidade da alteração 

proposta. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito. Os materiais de 

fabricação exclusiva serão aplicados, quando for o caso, e quando omisso nessas 

especificações, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes. 

A fiscalização não desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos 

atrasos, construção, mão-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislação vigente 

e na forma deste documento. A fiscalização poderá exigir da EMPREITEIRA a substituição de 

qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para a 

execução das tarefas, bem como hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. 

É expressamente vedada a manutenção no canteiro de obras de qualquer material não 

especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela 

FISCALIZAÇÃO. 



Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser considerada como 

precisa. Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensões 

medidas em escala, prevalecerão, em princípio, as primeiras. Em caso de divergência entre 

desenhos de escalas diferentes, consultar, por escrito ao profissional responsável pelo 

projeto. 

Onde as especificações ou quaisquer outros documentos do projeto forem 

eventualmente omissos ou conflitantes, na hipótese de dúvidas na interpretação de qualquer 

peça gráfica e demais elementos informativos, deverão sempre ser consultada a 

FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que as omissões ou dúvidas sejam sanadas 

no mais curto prazo possível. 

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos serviços a serem executados 

em todos os seus detalhes, submetendo-se inteiramente às normas de execução, obrigando-

se pelo perfeito funcionamento e acabamento final dos serviços, sendo imprescindível visitar 

o local onde será edificada a obra. 

A EMPREITERA deve coordenar os serviços para que seja concluído dentro do 

prazo estabelecido, conforme cronograma físico-financeiro apresentado em anexo. 

Todos os serviços deste memorial deverão ficar perfeitamente executados pela 

EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. As dúvidas ou omissões dos serviços e/ou 

materiais que por ventura venham ocorrer, são de responsabilidade da EMPREITERA, que 

deverá consultar a FISCALIZAÇÃO e executá-lo às suas expensas para perfeita conclusão 

dos serviços. 

Se a EMPREITERA encontrar dúvida nos serviços ou se lhe parecer conveniente 

introduzir modificações de qualquer natureza, deve apresentar o assunto à FISCALIZAÇÃO 

por escrito. A apresentação de tais sugestões e/ou dúvidas não será justificativa para qualquer 

retardamento no andamento da obra. 

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade, obedecendo 

rigorosamente à especificação, inclusive na sua aplicação, sendo seu emprego sujeito à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Todo serviço considerado inaceitável pela fiscalização será refeito às custas do 

proponente. A FISCALIZAÇÃO em nada eximirá a proponente das responsabilidades 

assumidas. 

 

  



3.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificações, 

cronograma, critérios técnicos e procedimentos compatíveis com a natureza dos mesmos.  

Todos os preços especificados no orçamento compreendem os custos diretos e 

indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, como material, mão de obra, 

despesas com administração, tributos e outros. 

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos 

os equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários à segurança dos mesmos, de 

acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, 

previstas na legislação em vigor. 

Colocar placa de obra nas dimensões de acordo com as especificações adotadas 

em planilha. 

 

 

4. PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA 

  

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A presente especificação aplica-se a execução de pavimento de paralelepípedos, 

rejuntados com brita e asfalto. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

 

a) Paralelepípedos: 

De preferência os paralelepípedos deverão ser de rocha granítica, podendo, 

entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedeçam às condições seguintes: 

As rochas deverão ser de granulometria média ou fina, homogênea, sem 

fendilhamentos e sem alterações, apresentando também, condições satisfatórias de dureza e 

tenacidade. 

Os ensaios e especificações mais utilizados são os seguintes: 

 Resistência à compressão simples: maior do que 1.000kg/cm²; 

 Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/m³; 

 Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em 

peso. 



No que se refere a sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem 

saliências e reentrâncias acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face 

exposta do pavimento. 

As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos 

mais comuns, paralelepípedos retângulos. Em nenhum caso, as dimensões da face inferior 

poderão diferir da face superior mais de 2cm. 

Dimensões: 

Os paralelepípedos deverão enquadrar-se nas seguintes dimensões: 

- Largura cm: 10 a 14; 

- Comprimento cm: 16 a 22; 

- Altura cm: 10 a 14. 

 

b) Meio fio: 

As guias de contorno (meio-fio) deverão ser em pedra granítica. 

Deverão obedecer às especificações gerais do material usado para confecção dos 

paralelepípedos 

Dimensões: 

Deverão se aproximar das medidas específicas para o meio-fio de concreto, com isso 

deverão ter aproximadamente as seguintes dimensões: 

- Largura mínima: 12cm; 

- Comprimento mínimo: 60cm; 

- Altura mínima: 40cm. 

 

c) Areia para base: 

A areia a ser utilizada para esta etapa da pavimentação, poderá ser de rio ou de 

depósitos naturais e deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis e isentas 

de matérias orgânicas, dentro da seguinte granulométrica: 

 

Nº de peneira Abertura (mm) % que passa em peso  

4 4.8 100 

200 0.074 5-15 

 

d) Cimento: 

O cimento para o rejuntamento ser usado deverá ser Cimento Portland devendo 

obedecer às normas específicas da ABNT 

 

  



4.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 
Figura 01 - Detalhamento – Corte Transversal 

 

4.3.1 Meio-fio: 

Para assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do 

sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões 

estabelecidas. Uma vez concluída a escavação da vala. O fundo da mesma deverá ser 

regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através 

da colocação de uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloada, em 

operações contínuas, até chegar ao nível desejado. 

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serão colocadas dentro 

das valas, de modo que a face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para 

cima. 

Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4. 

O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na mesma, 

ao lado do meio-fio já assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a 

colocação das referidas peças. 

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificadas antes do início do calçamento. 

Os desvios não poderão ser superiores a 20mm, em relação ao alinhamento e perfil 

projetados. 

As guias (meios-fios), após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão 

reaterrados e escorados com material de boa qualidade de preferência piçarra. 

 

4.3.2 Linha d’água 

1. Linha d’água – águas servidas e águas pluviais. Rebaixamento de 02 fiadas de paralelo 

(5cm) para a linha d’água, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

2. Para melhor alinhamento de linha d’água, a 1ª fila de paralelepípedos, adjacentes aos 

paralelos rebaixados, deve ficar alinhada. 

3. Escoramento de meio-fio: 



a) No caso de haver muros nos dois lados da rua, o escoramento poderá ser feito 

com areia, ocupando toda a faixa da calçada; 

b) No caso de ser área livre deverá ser executado o escoramento com material 

argiloso, numa faixa de 0,50m de largura e altura nivelada pela parte superior do 

meio-fio. O material argiloso deve ser bem compactado. 

 

4.3.3 Pavimentação: 

a) Sobre o terreno regularizado e compactado, deve ser espalhada uma camada de areia, 

com características já definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento 

conforme o caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepípedos com as faces 

de uso para cima, obedecendo o abaulamento previsto no projeto. 

b) Para garantir a boa execução do perfil transversal previsto devem ser locadas 

longitudinalmente linhas de referência, uma no eixo e duas nos terços da plataforma com 

estacas fixas de 10 em 10m. As seções transversais devem ser dadas por linhas que se 

deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos 

acostamentos ou guias. 

c) O assentamento dos paralelepípedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas 

devem ser retilíneas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada 

devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta 

fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. 

d) Os paralelepípedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no 

mínimo, um ponto de contato com cada peça circunvizinha. 

e) Depois de aprovado pela Fiscalização e quando especificado em projeto, deve ser 

iniciada por meio do soquete manual, a compactação da calha numa faixa de 0,50m, cujos 

paralelepípedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3. O 

avanço do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir 

obrigatoriamente o mesmo avanço do revestimento assentado. Nas demais superfícies e 

após a cura do rejuntamento anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada 

de areia grossa e com ela serem preenchidas as juntas dos demais paralelepípedos. 

f) Após varrido e removido o excesso de areia, o calçamento deve ser compactado por meio 

de rolo compactador vibratório, progredindo de calha a calha sem atingi-las, sempre, 

transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a compactação 

dinâmica. 

g) Depois de concluída a compactação, as juntas devem ser novamente cheias e o excesso 

de areia retirado, podendo o calçamento ser entregue ao tráfego. 

h) No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal 

superior a 6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado 



com argamassa traço: 1:3, segundo os procedimentos típicos aos rejuntes aqui 

especificados, ou seja, a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca). Após o 

espalhamento, rejuntamento e compactação (manual ou mecânica), o rejunte deve ser 

umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as condições de endurecimento e cura. 

O rejuntamento descrito acima, traço 1:3, poderá também a critério da Fiscalização, ou 

solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com declividades longitudinais baixas ou 

nulas. 

i) No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a 

execução de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior 

amarração dos paralelepípedos. 

 

4.4 CONTROLE 

 

4.4.1 Tecnológico 

 

Para controle de qualidade dos materiais em utilização, deverão ser efetuados caso a 

Fiscalização julgue necessário. Os ensaios recomendados para cada tipo de material, 

utilizando os métodos do DER e DNER. 

Será permitido à Fiscalização a rejeição por inspeção visual, de qualquer material 

utilizado nos serviços de pavimentação. 

 

4.4.2 Geométrico 

 

O pavimento concluído deverá estar de acordo com os alinhamentos, perfis, 

dimensões e seção transversal típica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se as seguintes 

tolerâncias: 

 O alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início da 

pavimentação. Não deverá haver desvios superiores a 20mm, em relação ao 

alinhamento e perfil estabelecido. 

 A face do calçamento não deverá apresentar, verificado com régua de 3mm de 

comprimento sobre ele disposto em qualquer direção, depressão superior a 

20mm. 

 A altura da base de areia mais a do paralelepípedo depois do comprimento, 

medida por sondagens diretas, não poderá diferir em mais de 5% da espessura 

fixada no projeto. 

 



5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

 Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo com 

as indicações do projeto e satisfazendo à padronização do sistema municipal. 

  

Condições Específicas 

 O material de rejuntamento a ser empregado será argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:3, em massa. 

 

6. MEDIÇÃO 

 

 A medição dos serviços executados será efetuada por metro linear de meio fio 

devidamente assentado, alinhado, rejuntado e escorado de acordo com estas especificações, 

a linha d’água também será medida por metro linear e paralelepípedo por metro quadrado 

colocado, comprimido, rejuntado e dentro das tolerâncias estabelecidas para estas 

especificações. 

 

7. PAGAMENTO 

 

O pagamento incluirá todas as despesas para a execução do calçamento, tais como 

materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis sociais e no preço unitário estar 

incluídos todas as escavações de valas para colocação do meio-fio, reaterro, base de areia, 

regularização e rejuntamento com argamassa de cimento e areia.  

 

 

 

 

________________________________________ 
Audryn Cavalcanti Ferreira 

Secretario de Serviços Públicos e Urbanismo 
 
 

________________________________________ 
Máxel Coelho Rodrigues Maciel 

Engenheiro Civil 
 
 

________________________________________ 
João Amâncio Borges Silva 

Engenheiro Civil 
 


