
ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
LOCAL:  MT140 E MT457 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

  
1. ESCOPO 
 
  

Manutenção e recuperação de estradas não pavimentadas (vias) com aplicação de 
cascalho de base, em que deverá ser feito o corte, carga, transporte e espalhamento do 
cascalho e nivelamento, bem como a drenagem em pontos ao longo da pista para 
escoamento superficial de águas pluviais.  

 A camada de cascalho não poderá ser inferior a 10 cm.   
 Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução das 

obras de recuperação de estradas.  
 

  
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  

TRECHOS: 
 
MT 140  -  Adequação de estrada, numa extensão de 28,80km, com 7,00 m de largura média, 
totalizando 201.600,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 20.160,00m³ de 
material, partindo da jazida conforme coordenadas: 16º12’09,3”S 55º17’56.0”W 
considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 1.440,00 
cargas.  
  
MT 457  -  Adequação de estrada, numa extensão de 37,30km, com 7,00 m de largura média, 
totalizando 261.100,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 26.110,00m³ de 
material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15º59’27,9”S 55º00’20,8”W 
considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 1.865,00 
cargas.  
 
 
 
3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:  
  
  

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, 
equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.  

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser 
realizados segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos 
mesmos, serem apresentados os planos de execução dos serviços, bem como a relação 
dos equipamentos que serão utilizados. 

A empreiteira deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a  
atender as necessidades da obra. Caso haja acessos alternativos, serão também 
providenciados pela empreiteira, sendo tal custo considerado como parte da verba destinada 
a mobilização.  



 Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de obra, 
compreendendo o fornecimento de equipamentos e materiais, mão de obra e tudo o que se 
fizer necessário para a execução dos mesmos.  
 
 
4. OBJETIVO   
 

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de 
regularização do subleito.  
 
 
 
5. GENERALIDADE 
 
  

Regularização do subleito é o conjunto de operações com motoniveladora que visa 
conformar a camada final da terraplenagem, nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar 
um melhor acabamento, devendo ser executada de acordo com os perfis transversais e 
longitudinais indicados. Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de 
materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.  
 
 
 
6. MATERIAIS  
 
  

Os materiais da última camada de terraplanagem, devem apresentar características 
iguais ou superiores às especificadas para a camada final de terraplanagem, obedecendo 
os seguintes limites: 

Diâmetro máximo das partículas igual ou inferior a 76 mm;  
Índice de Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito, 

no dimensionamento do pavimento determinado com a energia do Proctor Normal. 
Expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia com a energia do 

Proctor Normal, inferior a 2%. 
 
 
 
7. EQUIPAMENTOS 
 
  

Todo equipamento deve ser inspecionado pela fiscalização, para que se obtenha a 
aprovação, para a autorização para o início dos serviços. 

 O equipamento básico para a execução da regularização do subleito é o seguinte:  
 - Moto niveladora com escarificador.  

 
 
 
8. EXECUÇÃO  
  
  

Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento 
geométrico comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de 
terraplanagem), com as cotas previstas no projeto. 



 Após a marcação, proceder-se a regularização através de motoniveladora, até 
atingir a cota estabelecida, somente através da operação de corte, sendo vedada a correção 
de depressões por adição de material. 

 As raízes e blocos de pedra diâmetro superior a 76 mm e outros materiais 
estranhos devem ser removidos. 

 Caso seja necessário bota-fora de material, o mesmo deve ser feito lançando-se o 
excesso em locais que não causam prejuízos ao meio ambiente, à drenagem ou às obras 
de arte, ou em locais a serem indicados pela fiscalização. 

 A fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, desde que tal fato não 
prejudique a qualidade do serviço. 
 
 
 
9. MANEJO AMBIENTAL  
  
  

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no 
decorrer das operações destinadas à execução da regularização do subleito são: 

 
Na exploração e ocorrência de materiais: 
 
a) atendimento às recomendações preconizadas na especificação de terraplanagem 
e empréstimos; 
b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação de 
terraplanagem e caminho de serviços. 
 
 Na execução: os cuidados se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento 

dos equipamentos. 
  
a) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da 

estrada para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências de drenagem na 
drenagem natural; 

  
b) As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 
equipamentos devem ser localizadas de forma que os resíduos de lubrificantes e de 
combustíveis não sejam conduzidos até o curso d ‘água. 

 
 
 
10. CONTROLE  
 
 

Controle Tecnológico  
  

 
Os locais para a realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha e 
fiscalização e devem ser procedidos os seguintes ensaios: 
  
a) uma determinação de massa especifica aparente seca, “in situ” a cada 100m, ou 
quando for julgado conveniente pela fiscalização; 
  
b) uma determinação do teor de umidade, a cada 500m, ou quando for julgado 
conveniente pela fiscalização. 
 
 



Controle Geométrico e de Acabamento  
 
  
a) Controle de cotas: após a execução dos serviços, devem ser procedidos a 
recolocação e o nivelamento do eixo e dos bordos a cada 20m, pelo menos, 
envolvendo no mínimo três pontos de seção transversal; 
  
b) controle de largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por

    medidas à trena executadas a cada 20m, no mínimo; 
  
c) controle de acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície  
devem ser apreciadas pela fiscalização em bases visuais. 
  
d) o acabamento transversal deve estar situado na faixa de aproximadamente 0,5% 
em relação ao definido no projeto, não se admitindo situações que permitam o 
acúmulo de água;  
 

 
 
11. MEDIÇÃO 

 

Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração a área regularizada,  
expressa em metros quadrados. 

 No cálculo da área deve ser considerada a largura da plataforma do projeto.  
 
 
 
12. PAGAMENTO 
 
  

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços  
unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas 
operações de transporte de materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos 
eventuais para realização dos serviços. 
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