
 

 

Obra: Corte, aterro e compactação

Local: Loteamento Industrial II.

Município: Gaurama/RS. 

 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços 

aterro e compactação de terra, com a finalidade de adequar os terrenos e ruas do 

loteamento industrial II, com área de 40.421,63m², localizado

Gaurama, estado do Rio Grande do Sul

 

2 – LIMPEZA 
 

Antes de começar quaisquer serviços de corte/aterro, a empresa deverá 

remover todo e qualquer material orgânico das superfícies 

terrenos conforme projeto em anexo.

 

3 – CORTE/ATERRO 
 

Deverão ser executados conforme projeto anexo.

de corte multiplicado por 1,3 é menor que o volume de aterro, deverá ser cortado o 

suficiente para que possa ser executado todo o volume de aterro do projeto. Para o 

deslocamento do material a empresa deverá utilizar maquinário compatível conforme 

entender a existência da necessidade.

 

4 – COMPACTAÇÃO 
 

Onde houver a necessidade de aterro, este devera se

camadas de 20cm e devidamente compactado com rolo “pé de carneiro”.
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MEMORIAL DESCRITIVO  

Corte, aterro e compactação. 

Loteamento Industrial II. 

 

Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços 

aterro e compactação de terra, com a finalidade de adequar os terrenos e ruas do 

loteamento industrial II, com área de 40.421,63m², localizado no município de 

do Rio Grande do Sul.  

Antes de começar quaisquer serviços de corte/aterro, a empresa deverá 

remover todo e qualquer material orgânico das superfícies destinadas a ruas e 

terrenos conforme projeto em anexo. 

Deverão ser executados conforme projeto anexo.Tendo em vista que o volume 

de corte multiplicado por 1,3 é menor que o volume de aterro, deverá ser cortado o 

possa ser executado todo o volume de aterro do projeto. Para o 

material a empresa deverá utilizar maquinário compatível conforme 

entender a existência da necessidade. 

Onde houver a necessidade de aterro, este devera ser compactado em 

camadas de 20cm e devidamente compactado com rolo “pé de carneiro”.

Gaurama - RS, 
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Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços de corte, 

aterro e compactação de terra, com a finalidade de adequar os terrenos e ruas do 

no município de 

Antes de começar quaisquer serviços de corte/aterro, a empresa deverá 

destinadas a ruas e 

Tendo em vista que o volume 

de corte multiplicado por 1,3 é menor que o volume de aterro, deverá ser cortado o 

possa ser executado todo o volume de aterro do projeto. Para o 

material a empresa deverá utilizar maquinário compatível conforme 

r compactado em 

camadas de 20cm e devidamente compactado com rolo “pé de carneiro”. 

RS, julho de 2022. 
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