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Este memorial descritivo tem como objetivo maior descrever sobre a EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO PELO METODO CONVENCIONAL que tem como principal 

meta o melhoramento das condições de tráfego para melhor atender a população residente 

nestas ruas e suas adjacências, proporcionando assim melhores condições de vida as pessoas do 

Município de João Câmara/RN. 

 

RUAS CONTEMPLADAS 

 RUA PEDRO TORQUATO – BAIRRO COHAB 

     

 RUA ORLANDO MOURA – BAIRRO COHAB 

            

 

 

 

 

 

 



 

 TRAVESSA PEDRO TORQUATO – BAIRRO COHAB 

         

 RUA ARTESÃO JOSÉ TIXA – BAIRRO PLANALTO 

        

 RUA DOMINGAS TARGINO – BAIRRO PLANALTO 

       

 

 

 

 



 

 RUA SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA – BAIRRO PLANALTO 

     

 RUA GUILHERME FOGUETEIRO – BAIRRO PLANALTO 

     

 RUA ALMINO AFONSO – BAIRRO RENASCER 

     

 

 

 

 



 

 RUA PRAIA DO MARCO – BAIRRO RENASCER 

     

 RUA JOSÉ NEVES – BAIRRO RENASCER 

     

 RUA VEREADOR LUIZ PEREIRA DE SOUZA – CONJUNTO NOVOS TEMPOS 

     

 

 

 

 



 

 TRAVESSA VEREADOR LUIZ VIANA – CONJUNTO NOVOS TEMPOS 

     

 TRAVESSA VEREADOR LUIZ VIANA – CONJUNTO NOVOS TEMPOS 

     

 TRAVESSA VEREADOR LUIZ VIANA – CONJUNTO NOVOS TEMPOS 

     

 

 

 

 



 

 TRAVESSA VEREADOR LUIZ VIANA – CONJUNTO NOVOS TEMPOS 

     

 RUA VEREADOR ANTÔNIO HONORATO – CONJUNTO NOVOS TEMPOS 

     

 RUA PROJETADA – BAIRRO BREJINHO 

     

 

 

 

 



 RUA PROJETADA – BAIRRO BREJINHO 

     

 RUA PROJETADA – BAIRRO BREJINHO 

     

 RUA PROJETADA – BAIRRO BREJINHO  

        

 

 

 

 

 



 RUA PASTOR BENEDITO MORAES – COMUNIDADE QUEIMADAS 

     

 

1- GENERALIDADES 

Estas especificações técnicas regulamentam o uso e a qualidade dos materiais e serviços a 

serem utilizados durante a construção da pavimentação convencional em paralelepípedo 

Doravante, fica entendido que EMPREITEIRO é a empresa contratada para a execução da obra, 

ou seu prepostos; PROPRIETÁRIO é a prefeitura ou um de seus órgãos que contratou os serviços; 

FISCALIZAÇÃO é o engenheiro ou qualquer outra pessoa designada pelo PROPRIETÁRIO para 

fiscalizar a execução dos serviços. 

A fiscalização terá poderes para embargar materiais, suspender procedimentos ou serviços 

que não estejam de acordo com essas especificações e indicar e/ou especificar materiais que 

foram explicitados neste documento. 

Para a construção contratada, o EMPREITEIRO fornecera todos os materiais e mão de obra, 

maquinário, ferramentas, equipamentos e acessórios, água, luz força, transporte e o que mais for 

necessário para a perfeita execução e completo acabamento da obra já citada, como poderá 

também fornecer a placa indicativa da obra, a qual seguirá o padrão definido pelo órgão 

Conveniado e a regularização junto aos órgãos competentes. 

O EMPREITEIRO manterá na obra uma cópia da presente especificação, para orientação dos 

serviços. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento do autor do projeto 

ou do PROPRIETARIO, mesmo que as alterações não influam no valor da obra. 

Não será permitido o uso de saibro ou outro aglomerante rico em argila para quaisquer fins, 

nesta obra. 

 

 



2- PAVIMENTAÇÃO 

 

A infraestrutura dos logradouros proporciona condições para se executar a pavimentação, a 

qual será em paralelepípedo pelo método convencional. 

A execução da obra de pavimentação objetiva a melhor condição do trafego de veículos e 

pedestres, promovendo assim uma melhor condição de habitação para famílias ali residentes. 

CARACTERÍSTICA DOS MATERIAIS 

a) Paralelepípedos: 

As rochas deverão ser calcárias de granulometria media 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 a compressão simples: maior do que 1.000kg/cm² 

 Peso específico aparente: mínimo de 2.400 kg/cm³ 

 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 

saliência e reentrâncias acentuadas, com o 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 de face inferiores poderão 

diferir da face superior em mais de 2cm. 

b) Dimensões: 

 Largura: 10 a 14cm; 

 Comprimento 16 a 20cm; 

 Altura 10 a 14cm 

 

c) Meio-fio: 

As guias de contorno (meio-fio) deverão ser confeccionadas em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). 

 

d) Areia para base: 

A areia a ser utilizada nessa etapa, poderá ser de rio ou de cava e deverá ser constituída de 

partículas limpas, duras e duráveis, dentro da seguinte granulometria: 

NUMERO DA PENEIRA ABERTURA % QUE PASSA 

3 6,35 100 

200 0,074 5-15 

 



e) Material para rejuntamento: 

O pavimento será rejuntado em duas etapas: 

A primeira etapa, após o assentamento dos paralelepípedos com argamassa de cimento e 

areia grossa no traço 1:3 em volume; 

A segunda etapa, após a compactação com uma argamassa de cimento e areia grossa no 

traço 1:3 em volume. 

Para medir os materiais, recomenda-se uma padiola com as seguintes dimensões internas: 

40x40x22,5 cm base e altura respectivamente. 

A agua utilizada na argamassa deverá ser isenta de impurezas. 

EQUIPAMENTOS 

 Compactador vibratório (sapo mecânico) e/ou rolo compactador vibratório; 

 Maço ou soquete manual, de peso superior a 35kg e com 40 a 50 cm de diâmetro na base; 

 Ferramentas diversas e acessórios constantes de martelo de calceteiro, ponteiras de aço, 

pás, picaretas, carrinho de mão, réguas, nível, cordel, vassoura, etc. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

 A regularização do sub-leito compreende a deixar o greide sem saliência e reentrâncias. Após 

a conclusão de tais serviços não será permitido o transito de veículos. 

 MEIO FIO 

Para o assentamento do meio-fio em concreto pré-fabricado, 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 e uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloado, em operações 

continuas, ate chegar ao nível desejado. 

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

de modo que a face que não apresentar falhas nem depressões seja colocada para cima. 

Os meios-fios deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 
 

O material retirado quando a escavação da vala, devera ser recolocado na mesma. Os desvios não 

poderão ser superiores a 20mm, em relação ao alinhamento e perfil projetado. As guias, depois de 

assentadas, niveladas e rejuntadas serão reaterradas e escoradas com material de boa qualidade, 

de preferencia piçarro. 

 

 



 BASE DE AREIA 

Após a verificação de atendimento as especificações, a areia devera ser espalhada com o sub-

leito preparado. A sua espessura deverá ser prevista no projeto de dimensionamento, devendo ser 

de 20cm. 

Logo após a conclusão dos serviços base de areia e determinados os pontos de níveis 

(cotas) nas linhas d´água e eixo da rua, deverão ter inicio os serviços de assentamento de 

paralelepípedos, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no 

projeto. As juntas de cada fiada deverão ser alternadas com relação as duas fiadas vizinhas, de 

modo que cada junta fique defronte a paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio. Os 

paralelepípedos, durante a execução dos serviços, de preferencia, devem ser depositados à 

margem da pista. Na impossibilidade dessa solução se adotada, os mesmos poderão ser colocados 

sobre o sub-leito já preparado, desde que seja feita a sua distribuição em fileiras longitudinais 

interrompidas a cada 2,5cm, para a localização das linhas de referencia para o assentamento. 

As linhas de referencia para o assentamento consistem na cravação de ponteiras de aço, ao 

longo do eixo da pista, afastados entre si, não mais de 10m. Com o auxílio de régua e nível de 

pedreiro, ou nível de mangueira, marca-se nestas ponteiras uma cota tal que, referida ao nível do 

meio fio, da secao transversal correspondente ao abaulamento ou superelevação estabelecida 

pelo projeto. Em seguida distende-se fortemente um cordel pelas marcas das ponteiras e de 

ponteira a ponteira pelo eixo e um de cada ponteira às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre 

o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis transversais com espalhamento não superiores a 2,5m. 

Para o assentamento, proceder-se-á da seguinte forma: 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se o assentamento 

de primeira fileira, normal ao eixo. O eixo da pavimentação será constituído por uma linha de 03 

paralelepípedos de cor mais clara resultante da extração em rocha calcária, a qual deverá ser 

disposta com maior dimensão dos paralelepípedos acompanhando o eixo longitudinal do 

pavimento. As linhas seguintes serão executadas através dos processos normalmente utilizados 

para tal serviço. Os 2 ultimos paralelepípedos antes de encostar-se ao meio-fio, serão assentados 

com a maior dimensão (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a 

linha d´água para o escoamento de águas pluviais.  

O espaçamento entre os paralelepípedos, em qualquer situação, não deverá ser superior a 

2,0cm.  

O rejuntamento será feito do seguinte modo: 

Espalha-se inicialmente uma camada de argamassa com cimento e areia grossa no traço 

1:3 sobre o pavimento por meio de vassourões adequados, força-se a penetração desse material 

até preencher as juntas dos paralelepípedos. 

 

 



COMPACTAÇÃO 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento dos paralelepípedos, o calçamento será 

devidamente compactado com compactador vibratório (rolo vibratório) até ficar bem nivelado. 

Após a operação de compactação, aplica-se uma nova camada de argamassa no traço 1:3, em 

volume, espalhado com vassourões até o preenchimento de todas as juntas e falhas. 

4 DIVERSOS 

 

Todo o meio fio será pintado com tinta a base de cal, em três demãos. 

 


