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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura De Conceição Do Araguaia 

OBRA: Obra de Estradas Vicinais  

LOCAL: Zona Rural 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever o 

memorial descritivo, serviços e dados gerais para a Obra de Estradas Vicinais na zona 

Rural no município de Conceição do Araguaia. 

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A Obra de Estradas Vicinais terá extensão total de 111,00 km, com largura de 

8,0m sendo, 6,0m a pista de rolamento e 1m em cada lateral em todo percurso. Será 

colocado revestimento de primário, com espessura de 0,10m, depois de totalmente 

regularizada sua superfície. Instalação de bueiros e tubos de concreto armado de 

diâmetro 0,60m e 1,00m (SIMPLES, DUPLO e TRIPLO). 

 
DESCRIÇÃO 

Generalidades 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a 

das Obras de Estradas Vicinais conforme Convênio SICONV 906145/2020 firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia e o Ministerio do 

Desenvolvimento Regional com interveniência da Caixa Econômica Federal. A obra 

será composta por Serviços Preliminares, Mobilização e Desmobilização, 

Administração da Obra, Terraplenagem, Revestimento Primário, Obras de Artes 

Correntes. 

 

Serviços Iniciais 

Os serviços preliminares consistirão na colocação de placa de identificação da obra. 
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Mobilização e Desmobilização 

Consistirão nos serviços de Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos 

para a execução da Obra. 

 
Administração da Obra 

A obra terá permanentemente a presença de encarregado e terá o acompanhamento 

de engenheiro semanalmente. 

 

Terraplenagem 

A recomposição de um aterro erodito deverá ser feito escalonado em degraus, de baixo 

para cima compactando-se as camadas do material colocado até a conformação total 

do talude. 

- O material empregado na recomposição do aterro deve ter características 

semelhantes ao remanescente. 

- No caso de haver escorregamento nos taludes de corte, a solução é remover 

totalmente os materias escorregadios com equipamentos apropriados. Qualquer 

material que impeça a drenagem nestes casos deve ser também retirado. 

 

Revestimento Primário 

A deterioração e desgaste são caracterizados pela perda ou segregação do material de 

revestimento da superficíe do leito estradal. 

- A recomposição com adição de material se impõe quando desgastes ou outra causa 

deixar o revestimento primário com espessura insuficiente. No caso, e dependente da 

capacidade de suporte, pode exigir que seja colocada uma camada de revestimento 

maior que a anterior que foi desgastada principalmente quando se tratar de rampa e 

contrarrampa. 

- No caso de não haver mistura, o revestimento antigo deverá ser escarificado e em 

seguida o novo material será adicionado e homogeneizado na pista ou meia pista, na 

espessura solta que dê a espessura que se deseja. Procede-se irrigação para atingir a 

umidade otima; Faz-se a uniformização com a lâmina da motoniveladora e a seguir a 

compactação com rolo próprio em seguida executa-se acabamento com 
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motoniveladora. A superfície final acabada deve apresentar 3% de inclinação 

transversal. 

- A recomposição sem adição de material, também chamada de pratolamento ou 

pratolagem se destina a eliminar irregularidade na plataforma com corrugações 

(costelas) e pequenos buracos. É essencial que a operação de patrolagem seja feita 

com umedecimento conveniente do material da plataforma. A operação deve começar 

do bordo da plataforma para o eixo em tantas passadas quantas forem necessárias e 

em todas estas passadas da faixa central a lâmina deve estar na posição normal do 

eixo estradal. A motoniveladora deve operar a velocidade reduzida sem vibração da 

lamina.  

- Para a execução e ”remendo” em panela ou buracos, se houver, deve ser feito toda 

retirada do material inadequado, e os lados da caixa de abertura devem ser cortadas 

em ângulo reto. Faz-se então a recomposição com material adequado, colocando-se 

solta que dê após a composição desejada. O material deve ser umedecido e 

compactado satisfatoriamente. 

- A recomposição com escarifação e reconformação deve ser feita quando ocorrer 

irregularidade ou pequenos buracos em áreas externas, que não justificam remendos 

isolados e não podem ser corrigidos satisfatoriamente com a patrolagem. Devem-se 

ocorrer, a escarificação seguida de reconformação da pista. A umidade deve ser a 

conveniente. A escarificação deverá atingir somente a profundidade da camada de 

revestimento, a fim de evitar-se que seja trazida a superfície, material inadequado do 

subleito. 

- O material usado no revestimento primário, deve constituir-se de proporções 

satisfatória de granulares e argila (dimensão máxima do material granular deverá ser 

de 2,5 cm e a proporção de argila será de 1:2,5- argila:material granular). Não sendo 

possível encontrar se estes materiais conjuntamente, na proporção definida, deve ser 

feita a mistura. O objetivo é unir se material granular de boa aderencia e o argiloso 

ligante, e regularização a superficie final do rolamento. 

- Nas formações denominadas borrachudos devem ser preparado principalmente os 

sistemas de drenagem. Em seguida, remover todas as camadas do pavimento do local 

afetado, pelo sistema de “corte em caixão”, de borda bem verticais e em áreas que 
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devem ultrapassar o controno de defeito em menos de dez centimetros. A correção 

deve ser feita com outro material terroso, igual ou mesmo superior em qualidade ao da 

construção inicial. A compactação é essencial na umidade ótima, com um 

compactgador adequado. 

- O material lateritico geralmente se localiza de 0 a 10 km da obra, devendo a 

contratada certificar e prever em sua composição de preço os custos para aquisição 

transporte e lancamento do referido material. As jazidas estão localizadas ao longo da 

rodovia. 

 

Obras de Artes Correntes 

- O reparo nos sistemas de drenagem, bigodes e valetasd devem ser feitos de modo 

que em situação normal, possa funcionar corretamente. As valetas serão executadas 

nas laterais ao longo da rodovia. 

- Os bueiros devem ser limpos e desobstruídos. A montante todo o encaminhamento 

de água a transpor o eixo dirigir a boca de modo à nhão solapar o aterro. Havendo 

danos o aterro deve ser reparado. 

- Tendo-se constatado defeito ou quebra irrecuperáveis, as partes danificadas devem 

ser substituidas de modo que o sistema funcione adequadamente. Não se descarta a 

possibilidade de que toda a linha de bueiro possa vir a ser refeita. A jusante de toda a 

possível obstrução de água deve ser eliminada até a certeza de que seu 

encaminhamento terá sequencia.  

 
Conceição do Araguaia - PA, 24 de março de 2021. 

 

 

Lorhany Katriny R. Miranda 
Departamento de Engenharia 
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