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M E M O R I A L    D E S C R I T I V O

RECUPERAÇÃO (RESTAURAÇÃO) DE PAVIMENTAÇÃO

1. GENERALIDADES:  

O presente memorial  descri�vo tem por  finalidade especificar  os  serviços  a
serem executados nas obras de recuperação de pavimentação em diversas ruas
e avenidas na zona urbana do município, somente a mão de obra.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES:  

Dada  a  Ordem  de  Início  da  obra,  a  empresa  executora  deverá  estar
acompanhada do engenheiro fiscal do município para iden�ficar os pontos de
recuperação.  Deverão  ser  iden�ficados  os  locais  onde  será  executada  a
recuperação  na pavimentação com pedras  irregulares,  isolando o  local  com
sinalização  adequada  (cones  de  sinalização  de  trânsito,  cavaletes  e  faixas
sinalizadoras),  com a finalidade de evitar  acidentes  durante a  execução dos
serviços,  uma  vez  que,  em  diversos  pontos  da  cidade  haverá  somente  a
interrupção parcial das vias públicas.

Os serviços de remoção, carga, transporte e descarga do material inadequado
serão de responsabilidade da empresa executora  da obra.  O material  a  ser
u�lizado  na  recuperação  da  pavimentação  deverá  passar  pela  avaliação  do
engenheiro fiscal do município, a quem compete decidir e aprovar a qualidade,
especificação  geométrica  e  granulométrica  dos  componentes.  Não  tendo  a
aprovação do engenheiro fiscal, o material refugado não poderá ser u�lizado
para confecção da pavimentação. 

Os equipamentos u�lizados deverão prover a completa execução dos serviços
adaptando-se as condições locais e compreendendo ferramentas diversas, tais
como: martelo de calceteiro, ponteira de aço, pá, carrinho de mão, nível de
pedreiro, cordel, vassoura, etc.

A empresa deverá manter preenchido o Diário de Obras, o qual deverá estar
presente durante a execução da obra para anotações do engenheiro fiscal.
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3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:  

Será executada a extração cuidadosa da pavimentação (pedras irregulares) das
vias de veículos, nos locais indicados, para posterior aproveitamento das peças
que  se  encaixarem nos padrões  estabelecidos  neste  memorial  descri�vo.  O
material  refugado  não  deverá  ser  reu�lizado  para  confecção  da  nova
pavimentação,  faltando  material,  a  Prefeitura  de  Tupanciretã  fornecerá  o
material no local.

Iden�ficados  os  danos  na  sub-base  do  leito  viário,  deverá  ser  removido  o
material  de  assentamento  dos  elementos  de  composição  da  pavimentação.
Para tanto, a Prefeitura deverá providenciar a execução, constando de:

- Escavação;

- Remoção, transporte e descarga do material inadequado;

- Reaterro com material adequado e compactável;

- Compactação com rolo compactador, em camadas de 20 cm.

4. ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:  

Poderão ou não ser reu�lizadas as pedras de calçamento, ficando a critério e
avaliação do engenheiro fiscal da prefeitura.

As pedras irregulares deverão apresentar a forma de poliedros de quatro a oito
faces, devendo a maior dimensão da face de rolamento ser inferior a altura da
pedra,  quando  defini�vamente  colocada,  sendo  que  as  suas  dimensões
deverão estar compreendidas entre os seguintes limites:

- Deverão ficar re�das num anel metálico de 14 cm de diâmetro;

- Deverão passar num anel metálico de 20 cm de diâmetro;

O material a ser empregado na execução do colchão para assentamento das
pedras será de pó de pedra ou pedrisco isenta de compostos orgânicos, com
espessura de 10 cm;
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5. EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO:  

As pedras irregulares deverão ser cravadas de topo por percussão, justapostas
sobre o colchão de pó de pedra ou pedrisco sendo ajustadas e ba�das com
martelo apropriado de calceteiro. 

Após o assentamento das pedras irregulares será processado o rejunte com pó
de brita devendo ser re�rado o excesso de material para iniciar a rolagem.

A  rolagem  ou  compactação  será  mecânica,  através  de  rolo  compactador
vibratório devendo ser feita no sen�do longitudinal,  progredindo das bordas
para o eixo; ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha
metade da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, ou seja, que
não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo. A
rolagem se fará inicialmente sem a u�lização do efeito vibratório e após com
este.

Após  a  conclusão  dos  serviços,  a  via  deverá  permanecer  interrompida  ou
parcialmente interrompida até que seja efetuada a vistoria do engenheiro fiscal
da prefeitura.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

É  vedado  o  descumprimento  de  quaisquer  itens  con�dos  neste  memorial
descri�vo, sob pena de não efe�vação do pagamento dos serviços à empresa
contratada. Salientamos que será contratada somente a mão de obra.

                                             Tupanciretã (RS), 20 de dezembro de 2019.

                                                               Paulo Roberto Beck Rad.
                                                              Engenheiro do Município.
                                                                       CREA RS010326.


